Estudo de caso

Empresa jurídica protege dados
com soluções de segurança da HP
O HP MPS e o HP Access Control ajudam a aumentar a
segurança com autenticação, criptografia e digitalização
Setor
Serviços jurídicos
Objetivos
• Aumentar a segurança de dados confidenciais dos
clientes
• Melhorar a qualidade dos serviços de impressão
enquanto reduz custos
Abordagem
Empresa jurídica implementou uma solução
HP Managed Print Services com HP Access Control
Questões de TI
• O HP Access Control criptografa trabalhos de
impressão em trânsito e no disco rígido seguro da
impressora
• O HPAC permite digitalização direta para usuários
com base na autorização por identificação
Questões de negócios
• Implantou o HP Access Control para autenticação de
crachás de identificação antes de imprimir qualquer
trabalho, eliminando o risco de se ter informações
confidenciais do cliente impressas em uma
impressora sem supervisão
• Padronizou com impressoras e multifuncionais
empresariais, incluindo impressoras com tecnologia
PageWide, que oferecem impressão mais rápida
com maior qualidade

“Com produtos da HP que incluem
recursos de segurança integrados,
além de opções adicionais da HP para
aprimorar ainda mais a segurança,
podemos criar um ambiente de TI
personalizado para nossas demandas
de segurança.”
— Diretor de tecnologia, empresa
jurídica
Esta Empresa jurídica é líder reconhecida no setor jurídico. Ela
colabora através de uma rede global de mais de uma dezena
de escritórios localizados em centros financeiros e tecnológicos
nos EUA, na Ásia e na Europa. Os clientes incluem instituições
financeiras, empresas Fortune 100 e empresas líderes em
ciências e tecnologia. Quando importantes empresas jurídicas
e de serviços financeiros se encontram regularmente para
analisar as principais tendências, a segurança é uma
preocupação contínua. A empresa pesquisou um fornecedor
de MPS que compreendesse suas necessidades de negócios e
gerenciamento, incluindo a função elevada da segurança.
Também precisava de uma oferta global que se adequasse a
seus locais e um nome surgiu: HP. Ela escolheu aprimorar a
segurança e o gerenciamento de impressão por meio de uma
solução HP Managed Print Services com recolhimento de
impressão seguro HP Access Control.
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Empresa jurídica visa a
segurança

“As empresas jurídicas
precisam ser tão seguras
quanto os bancos. Esse é
o novo normal.”
- Diretor de tecnologia, empresa jurídica

De acordo com um artigo do New York Times,
oficiais do FBI e especialistas em segurança
concordam que empresas jurídicas são um elo
fraco na luta para manter a segurança on-line.
Por que roubar um banco fisicamente ou de
maneira eletrônica quando você pode “invadir”
uma empresa jurídica despercebido para obter
dados secretos? Por que procurar um
vazamento de informações com notícias sobre
fusões e aquisições que afetam os preços das
ações quando há fácil acesso pela empresa
jurídica?
Os especialistas em segurança aconselham e
os clientes exigem que as empresas jurídicas
protejam seus dados confidenciais com o mais
alto nível de soluções de segurança de TI. Essa
Empresa jurídica está liderando uma estratégia
proativa e envolvendo a HP na batalha.
A empresa já tinha adotado medidas para
aumentar a segurança ao implantar desktops
da HP com HP Client Security, HP BIOSphere
com HP Sure Start; Microsoft Security
Essentials, autenticação pré-inicialização,
Password Manager e unidades de estado sólido
de autocriptografia.
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os bancos. Esse é o novo normal para
empresas jurídicas.”, ele diz.
Como parte de uma solução HP MPS, como o
HP Access Control contribui para esse novo
padrão para segurança de documentos?
Conforme implementado nessa Empresa
jurídica, o HPAC requer que um usuário tenha
um cartão de identificação emitido pela
empresa para que possa imprimir. Os usuários
vão até uma impressora, passam seus cartões
de identificação como autenticação e a
impressora libera seus trabalhos de impressão.
É muito fácil para os usuários, mas também
muito eficaz. Isso praticamente elimina os
riscos de se ter informações confidenciais dos
clientes impressas em uma impressora sem
supervisão e o potencial dessas informações
serem pegas por pessoas não autorizadas.
Criptografia HPAC
O HPAC também criptografa trabalhos de
impressão tanto em trânsito quanto no disco
rígido seguro da impressora. Isso é importante
porque as impressoras de grupos de trabalho
existem na rede de uma organização assim
como um computador. Com a criptografia HPAC
de trabalhos de impressão, até mesmo na rede,
invasores não autorizados simplesmente não
conseguem recuperar documentos
confidenciais a partir de servidores de
impressão ou impressoras.

HP Access Control
Entre as iniciativas de impressão da empresa
havia a decisão de implantar o HP Access
Control com recolhimento de impressão seguro
como parte de uma solução Managed Print
Services geral da HP.

“Dedicamos muito tempo e esforço protegendo
os PCs de nossa empresa, e as impressoras
requerem a mesma vigilância”, diz o gerente de
tecnologias do escritório e gerente do
programa MPS da empresa.

“O HPAC foi o pilar de nossa decisão para
adotar MPS com a HP. Sentimos que outras
empresas no mercado não conseguiam
corresponder o que a HP oferece em termos de
soluções de segurança da impressão e sua
implantação”, diz o diretor de tecnologia do
escritório da empresa nos EUA.

“Passamos por auditorias de segurança assim
como os bancos que são nossos clientes.
Lidamos com seus dados de fusões e
aquisições e suas propriedades intelectuais.
Temos a obrigação com nossos clientes de
fornecer o mais alto nível de segurança de TI, e
isso se estende à nossa rede de impressão.”

Ele observa que o FBI faz reuniões semestrais
com os CIOs de bancos e empresas jurídicas
para mantê-las cientes do potencial dos
invasores para acessar segredos corporativos,
estratégias de negócios e propriedade
intelectual. “Temos que ser tão seguros quanto

“Com produtos da HP que incluem recursos de
segurança integrados, além de opções
adicionais da HP para aprimorar ainda mais a
segurança, podemos criar um ambiente de TI
personalizado para nossas demandas de
segurança.”, ele diz.
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