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Korumaya giden yol
HP Baskı Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

Ne dersiniz?
• Geçerli güvenlik politikalarınızı ve
ihtiyaçlarınızı açıklayabilseydiniz ve
değerlendirebilseydiniz nasıl olurdu?
• Tümleşik bir baskı güvenliği stratejisi
oluşturabilseydiniz nasıl olurdu?
• Güvenlik hedeflerinize ulaşmanıza
yardımcı olacak teknolojileri ve hizmetleri
tanımlayabilseydiniz nasıl olurdu?
• Baskı güvenliği politikalarınızı
ve çözümlerinizi uygulamak
ve yönetmek için bir plan
geliştirebilseydiniz nasıl olurdu?

Zorluk
Kuruluşlar, verilerini korumaya daha önce hiç
olmadığı kadar fazla kaynak ayırmaktadır.
Ancak veri merkezleri ve kurum içi ağlar
çok fazla ilgi görürken birçok BT güvenlik
stratejisi, potansiyel maliyetler aynı
oranda yüksek olmasına rağmen baskı ve
görüntüleme güvenlik açıklarını gidermekte
başarısız olmaktadır.
Gizli verilerin, müşteri kayıtlarının veya özel
bilgilerin kaybedilmesi, şirketlere milyonlarca
dolara mal olabilir. Ancak milyonlarca
dolarlık zarar, organizasyonların itibarında
meydana gelen kalıcı zararın yanında hiçbir
şeydir. Ortamların güvenliğinin sağlanması
genelde maliyet, kullanım kolaylığı gibi
diğer önceliklerle rekabet halindedir. Bu
zorluk, donanım aygıtlarını, önemli verileri
ve basılı belgeleri tehdit eden farklı risklere
karşı güçlü bir savunma gerektirir. Ancak
kendi kendinize korunmanız ve güvenliği
sağlamanız gerekmez.

Genel bakış
HP Baskı Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri,
uyumlu bir baskı güvenliği stratejisi
geliştirmenize işinizi korumak için çözümleri
uygulamanıza yardımcı olabilir. Sürece
başlamak için bir HP güvenlik danışmanı,
şirketinizin çekincelerini, uygulamalarını

ve güvenlik açıklarını daha iyi anlamak için
geçerli ortamınızın incelenmesinde güvenlik
ekibinizle birlikte çalışır. Bir güvenlik atölye
çalışması, önemli paydaşları bir araya getirir,
bu paydaşları tehditler konusunda eğitir ve
yeni baskı güvenliği stratejisinin hedefleri
üzerinde bir konsensüse (güvenlik, maliyet
ve kullanım kolaylığı arasındaki denge)
ulaşmalarına yardımcı olur.
Güvenlik danışmanlarımız ayrıntılı bilgiler
toplar ve günlük baskı ve görüntüleme
uygulamaları hakkında çalışanlarla
görüşür. Ayrıca danışmanınız, geçerli baskı
ortamınızın yasal gereksinimler ve endüstri
en iyi uygulamaları karşısındaki durumunu
değerlendirmek için HP Web Jetadmin ve
HP JetAdvantage Security Manager gibi HP
JetAdvantage araçlarını kullanabilir.

Müşterilerden Alıntılar
• “HP danışmanı, daha önce hiç
düşünmediğimiz baskı altyapısı güvenliği
konusunda gözümüzü açtı”
• "HP Güvenlik Danışmanları, bizim
varlığından habersiz olduğumuz kötü
uygulamaları ortaya çıkardı...”
• “HP Güvenlik birimi baskı altyapımızın
genelinde güvenliğimizi geliştirmeye
odaklanmamız için ayrıntılı bir yol haritası
sunmuştur”
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Koruma planı
İş akışınızdaki herhangi bir noktada ihlaller meydana gelebilir. Güçlü bir politika, bu güvenlik açıklarının giderilmesine aşağıdaki yöntemlerle yardımcı olur:

Aygıtı koruma

Verileri koruma

Belgeleri koruma

• Daha az güvenli yapılandırma ve
gereksiz baskı, tarama ve veri
iletimlerini önlemek için MFP
ayarlarına erişimi denetleme

• Gizli bilgiler içeren dahili
sürücülere erişimi önleme

• Kullanıcı kimlik doğrulaması
veya kimlik doğrulamalı baskı
ile belgelerin yanlış ellere
geçme riskini azaltma

• Aygıtları hırsızlığa, kurcalanmaya
ve fiziksel bağlantı noktalarını
izinsiz kullanıma karşı koruma

Güvenlikten karmaşıklığı
çıkarın
Bir JetAdvantage Güvenlik Çözümü
olan HP Security Manager, filonuzun
güvenliğini sağlamak için basit, kolay
anlaşılır ve verimli bir süreç izler:
• Filo genelinde bir politika oluşturma
• Aygıtların uyumluluğunu
değerlendirme
• Uyumlu olmayan aygıtları otomatik
olarak düzeltme
• Risk tabanlı raporları inceleme

• Ağ bağlantısı, mobil bağlantı
ve bulut bağlantısı aracılığıyla
aygıtlara giden ve aygıtlardan
gelen bilgileri şifreleme

• Sahteciliği önleme özellikleri
ve güvenli giriş tepsileri ile
belgelerin değiştirilmesini
veya belgelerde sahtecilik
yapılmasını önleme

Güvenlik stratejinizi oluşturun
Güvenlik değerlendirmesi sırasında elde
edilen nicel ve nitel verilerle donatılmış HP
güvenlik danışmanınız, riskleri ve bu risklerin
potansiyel etkisini belirlemenize yardımcı olur
ve baskı ortamınızın güvenliğini sağlamak için
size önerilerde bulunur. Bu öneriler arasında
şunlar bulunmaktadır:
• Yazıcılarda ve MFP’lerde depolanmış
gizli verileri korumaya yönelik donanım
çözümleri
• Ofis ağınız veya bulut aracılığıyla aktarım
halindeki verileri korumaya yönelik yazılım
ve çözümler
• Baskı ortamınızı izlemeye yönelik hizmetler
ve çözümler
Böylece HP, çözümlerin güvenli dağıtımı,
eski aygıtların daha güvenli olanlarla
değiştirilmesi, ürün yazılımı güncelleştirmesi
vb. aracılığıyla bu önerilerin yerine
getirilmesinde sizinle ortak çalışabilir.

• Güvenlik politikalarını
uygun maliyetli, güvenli
bir şekilde uygulama

HP Baskı Güvenliği Danışmanlık Hizmetlerinin
size nasıl daha fazla koruma ve huzur
sunabileceğini görüşmek için yerel HP
temsilcinizle iletişime geçin. Paydaşları
dahil etmek, bilgi toplamak, stratejimizi
özelleştirmek, uygulamak ve etkili bir şekilde
yönetmek için sizinle birlikte çalışacağız.
Baskı ortamınızı HP çözümleriyle güvence
altına almayı tercih ederseniz, baskı ve
görüntüleme ortamınız ve bu ortamlarınızın
güvenliğine yönelik tehditler geliştikçe sürekli
kılavuzluk ve destek hizmetleri alacaksınız.

Daha fazla bilgi:
hp.com/go/secureprinting

Hangi yolu izlemek isteyeceğiniz sizin
kararınız...
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• Baskı ve görüntüleme
filonuzda güvenlik
kör noktalarını ve
verimsizliklerini keşfetme

Başlangıç

Ancak HP ile olan ilişkiniz orada sona ermek
zorunda değildir. HP’nin yönetilen güvenlik
hizmetleri ve yinelenen katılımlar aracılığıyla
işinizi sürekli devam eden bir ilişkiyle
desteklemesine izin verin. Bu sayede biz sizin
günlük işlerinize odaklanırken siz stratejik
faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz.

Güncelleştirmeler için kaydolun
hp.com/go/getupdated

Güvenlik risklerini yönetme
ve izleme

