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Få experthjälp för att skydda och säkra
HPs tjänster för utskriftssäkerhet
Organisationer ägnar mer resurser än någonsin åt att skydda sina data. Men många
IT-säkerhetsstrategier omfattar inte sårbarheten hos utskrifter och bildbehandling.
Du behöver inte skydda och säkra själv. HPs experter på utskriftssäkerhet kan hjälpa
dig att identifiera dina risker, och därefter utveckla och genomföra både en policy
och plan för utskriftssäkerhet. HP kan även övervaka att säkerhetskraven efterföljs
på utskriftsenheten åt dig.

Få hjälp att skydda
dina enheter, data
och dokument

Förlorade konfidentiella uppgifter, kundinformation eller skyddad information kan lätt kosta företag
miljontals dollar. Och däri räknas inte den kvarblivande skadan på deras rykte in.
HPs tjänster för utskriftssäkerhet – kombinerat med innovativ enhets-, data- och dokumentsäkerhet
kan hjälpa dig att skydda din utrustning, ta hand om efterlevnadskrav och proaktivt identifiera
luckor i ditt skydd. Våra välrenommerade säkerhetsexperter och utbildade utskriftsspecialister
har erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig att bedöma din miljö, utveckla och genomföra en
plan och tillhandahålla löpande förvaltning.
HPs tjänster för utskriftssäkerhet kan användas individuellt eller i kombination för att stärka
skyddet för dina enheter, data och dokument. De delas in i två kategorier: engångstjänster och
återkommande tjänster.

Engångstjänster
HPs rådgivningstjänster för utskriftssäkerhet
Välrenommerade säkerhetsexperter kan hjälpa dig att identifiera sårbarheten i utskriftssäkerheten,
skapa en övergripande säkerhetspolicy för utskrifter baserat på affärsbehov och erfarenhet och
skapa en plan för att uppnå förbättrad säkerhet i din unika miljö.

HPs tjänster för implementering av utskriftssäkerhet
När det är dags att realisera din säkerhetsplan, kan implementeringstjänster ge ytterligare stöd.
Till exempel kan HPs tekniska experter hjälpa dig att driftsätta dina säkerhetsinställningar,
lägga till säkerhetsförbättringar som enhetscertifikat och integrera skrivare
i säkerhetsövervakningssystem (som ArcSight, SIEMonster eller Splunk).

Rådgivningstjänster
för utskriftssäkerhet

Bedöma och rekommendera
• Noggrann utvärdering av säkerhetssårbarhet
hos enheter, data och dokument
• Anpassa säkerhetspolicy och -plan
• Process- och teknikrekommendationer
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Tjänster för implementering
av utskriftssäkerhet

Implementera rekommendationer
• Det stöd du behöver för att realisera din
säkerhetsplan för utskrifter
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Förstärka efterlevnaden
HPs tjänster för utskriftssäkerhet kan hjälpa din organisation att leva upp till
branschens bestämmelser och regler till exempel EUs generella dataskyddsregler,
Eus nätverks- och säkerhetsinfrastrukturdirektiv, PCI DSS, PCI-DSS, ISO 27001,
HIPPA, US CERT-rekommendationer och NIST Framework. Till exempel:
Säkerhetskontroller och rutiner dokumenteras och upprätthålls för alla system
Skrivarparkens infrastruktur skannas regelbundet för sårbarheter och åtgärdas
Kontroller är på plats för att skydda system från virus och skadlig kod
Känslig information krypteras vid vila och sändning
System för skrivarparken rapporterar efterlevnadsuppgifter

Återkommande tjänster
HPs löpande rådgivningstjänst för utskriftssäkerhet
Denna löpande tjänst ger dig tillgång till ytterligare säkerhetsexpertis, när du behöver det.
Till exempel kan HPs säkerhetsexperter hjälpa dig att granska din skyddsplan, uppdatera din
säkerhetsstatus och uppgradera inställningar för att ta itu med ständigt föränderliga hot.

HPs tjänst för övervakning och efterlevnad av säkerheten
Koncentrera dig på att driva ditt företag och låt HP hantera utskriftssäkerheten.1 Endast HP har
en styrnings- och efterlevnadstjänst som erbjuder utbildade experter för att övervaka utskriftsenhets
säkerhet och identifiera potentiella problem. 2 Experter gör riskbedömningar och ansvarar för
den administrativa bördan med förvaltningen. Låt HP hjälpa ditt företag upprätthålla skyddet,
undvika dyra böter och garantera efterlevnaden med företagets policy och branschregler.

Löpande rådgivningstjänst
för utskriftssäkerhet

Tjänst för övervakning och
efterlevnad av säkerheten

Ompröva och bistå
• Rådgivningstid med välrenommerade
säkerhetsrådgivare
• Hjälp med att uppdatera säkerhetsplaner, svara
på efterlevnadsförfrågningar och mycket mer

Bibehålla och övervaka
• Utbildade HP-experter övervakar efterlevnaden
och identifierar potentiella problem
• Bevis på att efterlevnaden bibehålls för regelkrav
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Få den hjälp du behöver
Välj individuella tjänster för utskriftssäkerhet – eller välj HP Secure Managed Print Services (MPS)
och låt HP hantera din utskriftssäkerhet från enhetsförstärkning till driftsättning av avancerade
säkerhetslösningar som omfattar personal, processer och efterlevnad. HP Secure MPS kan omfatta:
• Världens säkraste skrivare,3 med inbyggda självreparerande funktioner
• Säkerhetslösningar för att automatisera enhets-, data- och dokumentskydd
• Experter som kan hjälpa dig utforma, driftsätta och bibehålla en övergripande utskriftssäkerhet

och efterlevnadsplan
Med HP Secure MPS kan du känna dig trygg med att din utskriftsmiljö har branschens starkaste
skydd,4 om underhåll proaktivt över tid för att upptäcka förändrade hot och efterleva regler.

Kom igång
Vill du ha mer information om HPs tjänster för utskriftssäkerhet och HP Secure MPS, är du välkommen
att kontakta din HP-representant idag.

Läs mer på
hp.com/go/SecureMPS
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Kräver ett HP Managed Print Services-avtal och extra programvara för hantering av säkerhet i skrivarparken.
Baserat på HPs interna undersökningar om konkurrenternas erbjudande av tjänster för övervakning och efterlevnad. I augusti 2016 erbjuder bara HP en tjänst speciellt för utskriftsenheter.
3
Påståendet om ”säkraste skrivare” gäller HPs enheter i Enterprise-klassen som introducerades i början av 2015 och baseras på HPs konkurrerande skrivare i klassen som under 2016 presenterat
inbyggda säkerhetsfunktioner. Bara HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för integritetskontroll ner till BIOS med självreparerande förmåga. En uppdatering av FutureSmart-tjänsten
kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. En lista över kompatibla produkter finns här: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Mer information
hittar du på hp.com/go/printersecurityclaims.
4
Omfattar säkerhetskapacitet för enheter, data och dokument hos ledande leverantörer av administrerad utskriftssäkerhet. Baserat på HPs genomgång av offentligt tillgänglig information
om säkerhetstjänster, programvara för säkerhet och hantering och inbyggda säkerhetsfunktioner i enheter hos konkurrerande skrivare i klassen under 2015 och 2016. Mer information
finns på hp.com/go/MPSsecurityclaims eller hp.com/go/mps.
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Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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