Esite

Asiantuntija apunasi suojaamassa ja
varmistamassa
HP:n tulostamisen tietoturvapalvelut
Organisaatiot käyttävät enemmän resursseja tiedon turvaamiseen kuin koskaan
ennen. Silti monet IT-tietoturvastrategiat eivät ulotu tulostamisen ja kuvantamisen
haavoittuvuuksiin. Suojaamisessa ja varmistamisessa ei tarvitse olla yksin.
HP:n tulostuksen tietoturvan asiantuntijat auttavat riskien tunnistamisessa.
He kehittävät ja toteuttavat räätälöidyt tulostamisen tietoturvakäytännöt ja
-suunnitelmat. HP voi jopa valvoa tulostinten turvallisuuskäytännöissä pysymistä.

Saat apua
laitteiden, tiedon
ja dokumenttien
suojaukseen

Kadonneet luottamukselliset tiedot, asiakasrekisterit ja yrityssalaisuudet voivat helposti maksaa
yrityksille miljoonia dollareita. Laskelmaan ei ole edes vielä otettu huomioon maineelle tapahtuvaa
pitkäkestoista vahinkoa.
HP:n tulostamisen tietoturvapalvelut yhdistävät innovatiiviset laitteiden, tiedon ja dokumenttien
tietoturvaratkaisut. Ne auttavat laitekantasi tietoturvan varmistamisessa, ratkaisevat
vaatimuksenmukaisuuden edellytyksiä ja tunnistavat puolustustesi puutteita proaktiivisesti.
Sertifioidut tietoturvan asiantuntijamme ja kokeneet tulostuksen spesialistimme tuovat mukanaan
kokemuksen, joka auttaa ympäristösi arvioinnissa, suunnitelman luomisessa ja toteuttamisessa
sekä jatkuvan hallinnan tuottamisessa.
HP:n tulostamisen tietoturvapalvelut voi hankkia yksittäin tai yhdistelminä. Ne vahvistavat laitteidesi,
tietosi ja dokumenttiesi tietoturvaa. Palvelut kuuluvat kahteen luokkaan: kertaluonteisiin ja
toistuviin palveluihin.

Kertaluonteiset palvelut
HP:n tulostamisen tietoturvan neuvontapalvelut
Sertifioidut tietoturvan asiantuntijamme auttavat tulostamisen tietoturvan haavoittuvuuksien
tunnistamisessa. He rakentavat kattavat tulostamisen tietoturvakäytännöt ja parhaat toimintatavat.
He auttavat luomaan suunnitelman, jolla saavutetaan parempi tietoturva juuri sinun
ainutlaatuisessa ympäristössäsi.

HP:n tulostamisen tietoturvan käyttöönottopalvelut
Kun on aika toteuttaa tietoturvasuunnitelmasi, käyttöönottopalvelut voivat tuottaa lisätukea.
Esimerkiksi HP:n tekniset asiantuntijat voivat auttaa tietoturva-asetustesi käyttöönotossa,
lisäämään tietoturvan parannuksia kuten laitesertifikaatteja, ja integroimaan tulostimet tietoturvan
valvontajärjestelmiin (kuten ArcSight, SIEMonster tai Splunk).

HP:n tulostamisen tietoturvan
neuvontapalvelut

Arviointi ja suositukset
• Kattava laitteiden, tiedon ja dokumenttien
tietoturvan haavoittuvuuksien arviointi
• Räätälöity tietoturvakäytäntö ja -suunnitelma
• Prosessi- ja teknologiasuositukset
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HP:n tulostamisen tietoturvan
käyttöönottopalvelut

Käyttöönoton suosituksia
• Tulostinten tietoturvasuunnitelman toteuttamisen
vaatima tuki
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Vahvista vaatimuksenmukaisuutta
HP:n tulostamisen tietoturvapalvelut voivat auttaa organisaatiotasi pysymään toimialan
vaatimuksenmukaisuuden ja sääntelyn puitteissa, kuten esim. EU:n yleisen tietosuojasääntelyn,
EU:n verkko- ja tietoturvan infrastruktuurin direktiivin, PCI DSS:n, ISO 27001:n, HIPPA:n,
US CERT -suositusten ja NIST-kehikon puitteissa. Esimerkiksi:
Tietoturvan valvonta ja prosessit dokumentoidaan ja ylläpidetään kaikissa järjestelmissä
Tulostuslaitekannan infrastruktuurin haavoittuvuudet skannataan säännöllisesti ja korjataan
Järjestelmiin rakennetaan kontrollit, jotka suojaavat viruksilta ja haittakoodilta
Luottamukselliset tiedot salataan sekä tallennettaessa että siirrettäessä
Tulostinlaitekannan palvelut raportoivat vaatimuksenmukaisuudesta

Toistuvat palvelut
HP:n tulostamisen tietoturvan konsultointipalvelut
Tämä jatkuva palvelu tuo käyttöösi lisää tietoturvan asiantuntemusta silloin kun tarvitset sitä.
Esimerkiksi HP:n tietoturvan ekspertit auttavat arvioimaan tietoturvasuunnitelmaasi, päivittämään
tietoturvan statuksesi ja uusimaan asetukset vastaamaan jatkuvasti kehittyviin uhkiin.

HP:n tulostamisen tietoturvan Governance ja Compliance -palvelu
Keskity liiketoimintaasi ja anna HP:n hoitaa tulostinten tietoturvan vaatimuksenmukaisuus. 1
Vain HP tarjoaa valvonnan ja vaatimuksenmukaisuuden palvelun, jossa koulutetut asiantuntijat
seuraavat tulostinlaitteiden tietoturvaa ja tunnistavat mahdollisia ongelmakohtia.2 Asiantuntijat
tekevät riskiarviot säännöllisesti ja huolehtivat vaatimuksenmukaisuuden hallinnoinnista.
Anna HP:n auttaa yritystäsi pysymään suojattuna, välttämään kalliit sakot ja tuottamaan yrityksen
ohjeita ja toimialan sääntelyä vastaava vaatimuksenmukaisuus.

Tulostamisen tietoturvan
konsultointipalvelut

Tulostamisen tietoturvan
Governance ja Compliance -palvelu

Uudelleenarvioinnit ja avustaminen
• Konsultointiaikaa sertifioitujen tietoturvaasiantuntijoiden kanssa
• Apua tietoturvasuunnitelmien päivittämisessä,
vaatimuksenmukaisuuden auditoinneissa ja
paljon muuta

Ylläpidä ja valvo
• HP:n koulutetut asiantuntijat valvovat
vaatimustenmukaisuutta ja tunnistavat mahdolliset
ongelmat
• Vaatimuksenmukaisuuden näytöt säilytetään
sääntelyn edellytysten mukaisesti
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Saat tarvitsemaasi apua
Valitse yksittäisiä tulostamisen tietoturvan palveluita tai ota HP:n hallitut tulostamisen tietoturvan
palvelut (HP Secure Managed Print Services, MPS) käyttöösi ja anna HP:n hallita tulostamisen
tietoturvaasi laitteiden vahvistamisesta kehittyneiden turvallisuusratkaisujen käyttöönottoon.
Ratkaisut kattavat ihmiset, prosessit ja vaatimuksenmukaisuuden. HP Secure MPS voi sisältää:
• Maailman tietoturvallisimmat tulostimet, 3 joissa on sisäänrakennettuna itsensäkorjaavia

ominaisuuksia
• Tietoturvaratkaisut laitteiden, tiedon ja dokumenttien suojaamiseksi
• Asiantuntijat auttavat suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään kattavan tulostinten

tietoturvan ja vaatimuksenmukaisuuden ohjelman
HP Secure MPS auttaa varmistamaan, että tulostusympäristöstäsi löytyvät toimialan vahvimmat
suojaukset,4 joita ylläpidetään proaktiivisesti koko ajan tulevien uhkien ja vaatimuksenmukaisuuden
varmistamiseksi.

Aloita
Saat lisätietoja HP:n tulostamisen tietoturvapalveluista ja HP Secure MPS:stä HP-myyjältäsi.

Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/SecureMPS
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Edellyttää HP MPS -tulostuspalvelusopimusta ja ylimääräistä laitekannan tietoturvan hallintaohjelmistoa.
Perusteena HP:n sisäinen tutkimus kilpailijoiden tarjoamista valvonnan ja vaatimuksenmukaisuuden palveluista. Elokuun 2016 tilanteen perusteella vain HP tarjoaa erityisesti tulostuslaitteille
tarkoitettua palvelua.
”Tietoturvallisimmat tulostimet” -väittämä koskee HP Enterprise -luokan laitteita, jotka on esitelty vuoden 2015 alussa. Sen pohjana on HP:n vuoden 2016 arvio kilpailevien saman luokan
tulostinten julkaistuista integroiduista tietoturvaominaisuuksista. Vain HP tarjoaa yhdistelmän tietoturvaominaisuuksista, jotka kattavat eheyden tarkistamisen BIOS-tasolle asti itsensä
korjaavien ominaisuuksien ohella. FutureSmart-käyttöjärjestelmäpäivitys voi olla tarpeen tietoturvaominaisuuksien aktivoimiseksi. Lista yhteensopivista tuotteista on osoitteessa:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Lisätietoja: hp.com/go/printersecurityclaims.
Sisältää johtavien tulostuspalvelutuottajien laitteiden, tiedon ja dokumenttien tietoturvaominaisuudet. Pohjana HP:n arvio ju lkisesti saatavana olevasta tietoturvapalveluiden, tietoturvan
ja hallinnan ohjelmistojen sekä laitteisiin integroitujen tietoturvaominaisuuksien tiedoista kilpailevissa saman luokan tulostimissa. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/MPSsecurityclaims ja
hp.com/go/mps.

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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