Vergelijkend overzicht

Managed Print Services – beveiliging
De tabel hieronder toont een overzicht van beveiligingskenmerken
die worden geleverd door toonaangevende leveranciers van
Managed Print Services. In combinatie met het Vergelijkend overzicht
van beveiligingsfuncties op printers en MFP's
(hp.com/go/LJSecurityClaims) ondersteunt deze lijst de relatieve
claim van 'meest uitgebreide apparaat-, data- en
documentbeveiliging' met HP Secure Managed Print Services.
HP
Ingebouwde beveiligingsfuncties in het apparaat
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Ricoh

Kijk op hp.com/go/LJSecurityClaims

Software voor printerparkbeheer en/of -beveiliging
Firmware-updates voor alle apparaten
Beheerwachtwoorden instellen voor alle apparaten
Apparaatinstellingen/poorten/protocollen beheren voor
alle apparaten
Automatisch herstel van apparaatinstellingen
Automatische configuratie van nieuwe apparaten volgens
beveiligingsbeleid
Beleid maken (automatisch invoeren van basisbeleid)
Beleidsrapportage
Evaluatie van apparaatbeveiligingsstatus in vergelijking
met beveiligingsbeleid
E-mailwaarschuwing als niet wordt voldaan aan het
beveiligingsbeleid
Voorvalbewaking en -rapportage
Integratie met toonaangevende SIEM-oplossingen
Automatisch certificatenbeheer voor alle apparaten
Printbeveiligingsservices
Print Security Advisory Services
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Gezamenlijke planning/educatie
Ontwikkeling van beveiligingsbeleid voor printers, data en
documenten
Risicoevaluatie van data-, apparaat- en
documentbeveiliging
Advies over Enterprise Content Management
Service voor het afstoten van vaste schijven
Extra data- en documentbeschermingsfunctionaliteit
Pull-printingfunctionaliteit
Detectie van dataverlies binnen kopieer-, scan- en/of
faxprocessen
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Authenticatie (Active Directory)
Volgen van gebruikers
Identiteitsbeheer
Beheer van gebruikersrechten
Versleuteling van data tijdens verzending
Melding bij openen/verwijdering van apparaten
Oplossingen voor fraudepreventie
Netwerkverificatie van mobiele apparaten die verbinding
maken met printers
Peer-to-peerverbinding van mobiele apparaten met
printers

Methodologie
De analyse is uitgevoerd door HP op basis van gepubliceerde informatie van websites, uit datasheets en brochures van toonaangevende leveranciers van Managed
Print Services (die ook printerfabrikanten zijn). Toonaangevende leveranciers van Managed Print Services op basis van marktgegevens van IDC uit 2015 en Gartner
uit 2015. 2 De informatie wordt naar beste weten verstrekt.
Bron
Websites, datasheets, brochures, whitepapers, catalogi en andere openbare informatie van concurrenten tot september 2017.

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/MPSsecurityclaims of hp.com/go/mps
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Gedeeltelijk: beschreven functionaliteit wordt niet volledig geleverd door de leverancier van Managed Print Services.
De rapporten van deze analisten kunnen worden ingezien op hp.com/go/analystscorner.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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