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Eksperthjælp til beskyttelse og sikring
HP Print Security-tjenester
Organisationer bruger stadig flere ressourcer på at beskytte deres data.
Men mange it-sikkerhedsstrategier omfatter ikke de svagheder, der er forbundet
med udskrivning og scanning. Du kan få hjælp til opgaven med sikring og beskyttelse.
HP's printersikkerhedseksperter kan hjælpe dig med at identificere dine risici og
siden udvikle og implementere en skræddersyet printersikkerhedspolitik og -plan.
HP kan ligeledes hjælpe dig med at overvåge printerenhedernes overholdelse af
sikkerhedspolitikken for dig.

Hjælp til
beskyttelse af dine
enheder, data og
dokumenter.

Mistede fortrolige data, kundeoptegnelser og beskyttede oplysninger kan nemt koste en virksomhed
millioner af kroner. Og her er den uoprettelige skade på virksomhedens renommé ikke taget
med i beregningerne.
HP Print Security-tjenester − kombineret med innovativ enheds-, data- og dokumentsikkerhed
− kan hjælpe dig med at beskytte din flåde, sikre overholdelse af overensstemmelseskrav og
proaktivt identificere huller i dit forsvar. Vores uddannede sikkerhedseksperter og printerspecialister
har erfaring med og viden til at hjælpe dig med at evaluere dit miljø, udvikle og implementere
en plan og kontinuerligt levere administration.
HP Print Security-tjenester kan bruges enkeltvis eller kombineres for at forstærke sikkerheden
for dine data, dokumenter og enheder. Der er to kategorier: engangstjenester og tilbagevendende
tjenester.

Engangstjenester
HP Print Security-rådgivningstjenester
Uddannede sikkerhedseksperter hjælper dig med at vurdere svaghederne i dit printerforsvar,
opbygger en omfattende printersikkerhedspolitik baseret på virksomhedens behov og bedste
praksis og udarbejder en plan, der forbedrer sikkerheden i dit unikke miljø.

HP Print Security-implementeringstjenester
Når det er tid til at udrulle din nye sikkerhedsplan, kan implementeringstjenesterne tilbyde
yderligere support. F.eks. kan HP's tekniske eksperter hjælpe dig med at implementere dine
sikkerhedsindstillinger og sikkerhedsforbedringer som enhedscertifikater og integrere printere
i sikkerhedsovervågningsystemer (som f.eks. ArcSight, SIEMonster eller Splunk).
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HP Print Securityrådgivningstjenester

HP Print Securityimplementeringstjenester

Evaluering og anbefalinger
• Grundig gennemgang af sårbarheder for enheder,
data og dokumenter
• Skræddersyet sikkerhedspolitik og plan
• Proces- og teknologianbefalinger

Anbefalinger for implementering
• Den support, du har brug for, når du skal udrulle
din nye printersikkerhedsplan
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Styrk overholdelsen af krav
HP Print Security-tjenester kan hjælpe din organisation med at leve op til overholdelse
af branchestandarder og regulativer såsom EU's persondataforordning (General Data Protection
Regulation), EU's direktiv for netværks- og sikkerhedsinfrastruktur, PCI DSS, PCI-DSS, ISO 27001,
HIPPA, US CERT-anbefalinger og NIST-rammerne. F.eks.:
Sikkerhedskontroller og -procedurer bliver dokumenteret og vedligeholdt for alle systemer
Printerflådens infrastruktur bliver regelmæssigt scannet for sårbarheder, som derefter afhjælpes
Der er kontrolforanstaltninger til at beskytte systemet mod virus og skadelig kode
Følsomme oplysninger bliver krypteret i hvile og under overførsel
Printerflådesystemer rapporterer overensstemmelsesdata

Tilbagevendende tjenester
HP Print Security Advisory Retainer-tjeneste − abonnementstjeneste
Denne abonnementstjeneste giver dig adgang til yderligere sikkerhedsekspertise, når du har
brug for det. F.eks. kan HP's sikkerhedseksperter hjælpe med at gennemgå din sikkerhedsplan,
opdatere din sikkerhedsstatus og opgradere indstillinger for at håndtere de trusler, der opstår.

HP Print Security Governance and Compliance-tjeneste
Fokusér på at drive din virksomhed, og lad HP håndtere din overholdelse af printersikkerhedspolitikken.1 HP tilbyder som de eneste en Governance and Compliance-tjeneste, hvor trænede
eksperter overvåger sikkerheden for printerenheder og identificerer potentielle problemer. 2
Eksperter foretager jævnligt en risikovurdering og påtager sig det administrative arbejde med
at håndtere overholdelse af sikkerhedspolitikken. Lad HP hjælpe din virksomhed med at
opretholde sikkerheden, undgå dyre bøder og bevise, at virksomheden overholder
virksomhedens politik og brancheregulativer.

Print Security Advisory
Retainer-tjeneste

Revurdering og assistance
• Rådgivningstid hos uddannede
sikkerhedseksperter
• Hjælp til at opdatere sikkerhedsplaner,
svar i forbindelse med kontrol af overholdelse
med mere
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Print Security Governance
and Compliance-tjeneste

Vedligeholdelse og overvågning
• Uddannede HP-eksperter overvåger overholdelsen
af krav og identificerer potentielle problemer
• Bevis for overholdelse af krav vedligeholdes for
at opfylde lovmæssige krav
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Du får den hjælp, du har brug for
Vælg individuelle printersikkerhedstjenester − eller lad HP håndtere din printersikkerhed fra
beskyttelse af enheder til installation af avancerede sikkerhedsløsninger for personer, processer og
overholdelse af krav med HP Secure Managed Print Services (MPS). HP Secure MPS kan inkludere:
• Verdens sikreste printere,3 med indbyggede selvreparerende funktioner
• Sikkerhedsløsninger, der automatiserer enheds-, data- og dokumentbeskyttelse
• Eksperter, der hjælper dig med at designe, installere og vedligeholde en omfattende

printersikkerheds- og overholdelsesplan
Med HP Secure MPS kan du være sikker på, at dit printermijø har det stærkeste forsvar, der er
tilgængeligt i branchen,4 og som hele tiden bliver vedligeholdt, så det kan håndtere nye trusler
og krav til overholdelse af sikkerhedspolitikken.

Kom i gang
Du kan få flere oplysninger om HP Print Security-tjenester og HP Secure MPS ved at kontakte
din repræsentant for HP i dag.

Du kan finde flere oplysninger på
hp.com/go/SecureMPS
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Kræver en HP Managed Print-tjenestekontrakt og yderligere software til administration af sikkerhed i flåden.
Baseret på intern HP-analyse af konkurrenternes tilbud om Governance and Compliance-tjenester. Pr. august 2016 er HP de eneste på markedet, der specifikt tilbyder en tjeneste
til printerenheder.
3
Udsagnet om de "sikreste printere" gælder for enheder i HP Enterprise-klassen introduceret fra 2015 og er baseret på en HP-analyse af offentliggjorte indbyggede sikkerhedsfunktioner
for konkurrerende printere i klassen. HP er de eneste, der tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kontrollerer integriteten helt ned på BIOS-niveau med selvreparerende
funktioner. En FutureSmart-servicepakkeopdatering kan være krævet for at aktivere sikkerhedsfunktioner. Se en liste over kompatible produkter på:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Flere oplysninger: hp.com/go/printersecurityclaims.
4
Inkluderer enheds-, data- og dokumentsikkerhedsfunktioner fra førende udbydere af administrerede udskrivningstjenester. Baseret på en HP-analyse fra 2015-2016 af offentliggjorte
oplysninger om sikkerhedstjenester, sikkerheds- og administrationssoftware og indbyggede sikkerhedsfunktioner på enheden for konkurrerende printere i klassen. Du kan få flere oplysninger
på hp.com/go/MPSsecurityclaims eller hp.com/go/mps.
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Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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