Jämförelsematris

Säkerhet för hanterade
utskriftstjänster
Tabellen nedan visar en lista över säkerhetsfunktioner som levereras
av ledande leverantörer av hanterade utskriftstjänster. Den här
listan, i kombination med jämförelsematrisen för skrivare och
multifunktionsprodukters säkerhetsfunktioner
(hp.com/go/LJSecurityClaims) tillhandahålls för att stödja det
relativa påståendet om "mest omfattande säkerhet för enheter, data
och dokument" med HP Secure Managed Print Services.
HP

Canon

KonicaMinolta

Inbäddade säkerhetsfunktioner för enheten

Kyocera

Lexmark

Ricoh

Se hp.com/go/LJSecurityClaims

Hantering av skrivare och/eller säkerhetsprogramvara
Uppdatera den fasta programvaran för alla enheter
Ange administratörslösenord för alla enheter
Hantera inställningar/portar/protokoll för alla enheter
Automatisk ändring av enhetsinställningar
Automatisk konfigurering av nya enheter enligt
säkerhetspolicy
Skapa en policy (skapa automatiskt en grundpolicy)
Policyrapportering
Bedömning av enheters säkerhetsstatus i förhållande till
säkerhetspolicyn
E-postaviseringar markerar brott mot säkerhetspolicyer
Aktivitetsövervakning och rapporter
Integration med branschledande SIEM-lösningar
Automatiserad certifikathantering för alla enheter
Tjänster för utskriftssäkerhet
Rådgivningstjänster för utskriftssäkerhet

1

1

1

1

Samplanering/utbildning
Utveckling av säkerhetspolicy för utskriftsenheter, data
och dokument
Riskbedömning av säkerhet för data, enheter och
dokument
Konsultation om innehållshantering för företag
Avfallshanteringstjänst för hårddiskar
Ytterligare skyddsfunktioner för data och dokument
Kontroller för serverbaserade utskrifter
Upptäckt av dataförlust inom processer för kopiering,
skanning och/eller fax

1

Xerox
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Autentisering (aktiv katalog)
Användarspårning
Identitetshantering
Hantering av användarrättigheter
Kryptering av data som skickas
Notifiering om manipulation eller borttagning av enheten
Lösningar för förhindrande av bedrägeri
Nätverksautentisering för mobila enheter för anslutning
till skrivare
Peer-to-peer-anslutning för mobila enheter till skrivare

Metod
Analysen har utförts av HP utifrån publicerade uppgifter på webbplatser, dataark och broschyrer från ledande leverantörer av hanterade utskriftstjänster (som
även är tillverkare av skrivare). De ledande leverantörerna hanterade utskriftstjänster enligt rapport från IDC 2015 Gartner 2015. 2 Informationen tillhandahålls
efter vår egen information.
Källa
Konkurrenternas webbplatser, dataark, broschyrer, vitböcker, kataloger och annan offentlig information från september 2017.

Läs mer på
hp.com/go/MPSsecurityclaims eller hp.com/go/mps

1
2

Delvis: Beskrivna funktioner täcks inte helt av tjänsteleverantören för utskriftshantering.
Analysrapporter finns tillgängliga på hp.com/go/analystscorner.

Registrera dig för att få uppdateringar
hp.com/go/getupdated

Dela med kollegor
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