Brief

O caminho para a proteção
HP Print Security Advisory Services for Care Pack,
parte do HP Care e dos contratos padrão de serviços

E se pudesse...
• Esclarecer e avaliar as suas atuais políticas e
necessidades de segurança da impressão?
• Criar uma estratégia integrada de segurança
da impressão?
• Identificar tecnologias e serviços para ajudar a
atingir os seus objetivos de segurança?
• Desenvolver um plano para implementar e
gerir as suas políticas e soluções de segurança
da impressão?

O desafio
Mais do que nunca, as organizações dedicam
recursos à proteção dos respetivos dados.
Mas se, por um lado, os centros de dados e
as redes internas recebem a devida atenção,
por outro lado as diversas estratégias de
segurança de TI falham em abordar as
vulnerabilidades associadas à impressão e
ao processamento de imagens, apesar de
os seus custos potenciais serem igualmente
elevados. As perdas de dados confidenciais de
clientes, registos de clientes ou informações
confidenciais podem facilmente custar milhões
de dólares às empresas. E tudo sem abranger
o prejuízo associado a danos à reputação.
A proteção dos ambientes compete, muitas
vezes, com outras prioridades, tais como o
custo e a simplicidade de utilização. O desafio
implica uma forte defesa contra os diferentes
riscos que ameaçam dispositivos de hardware,
dados importantes e documentos impressos.
Quer decida externalizar ou gerir o seu próprio
ambiente de impressão, não terá necessariamente
de proteger o mesmo por sua conta.

Tenha acesso a ajuda de
especialistas
1 Disponível em modelos de produtos
selecionados e versões de firmware. Para saber
mais informações e para consultar uma lista
dos produtos suportados, aceda a hp.com/go/
securitymanager.

Os HP Print Security Advisory Services podem
ajudá-lo a desenvolver uma estratégia de
segurança da impressão coesa para o ajudar a
proteger a sua empresa. Colaboraremos consigo
para envolver as partes interessadas, avaliar o
estado atual da sua segurança de impressão e
recomendar soluções. Para iniciar o processo, um
HP Security Advisor (assessor de segurança da

HP) trabalhará com a sua equipa de segurança na
análise do ambiente atual para compreender as
preocupações, as práticas e as vulnerabilidades
da sua empresa. Será organizado um workshop
sobre segurança no qual participarão as principais
partes interessadas que receberão formação
sobre ameaças e no qual serão ajudados a chegar
a um consenso global sobre a nova estratégia
de segurança da impressão, uma que garanta
um equilíbrio perfeito entre segurança, custo e
simplicidade de utilização.
Os nossos HP Security Advisors reúnem
informações detalhadas e entrevistam
colaboradores sobre as suas práticas diárias
de impressão e de processamento de imagens.
O seu HP Security Advisor poderá também
implementar ferramentas HP JetAdvantage,
como o HP Web Jetadmin e o HP JetAdvantage
Security Manager,1 para avaliar a sua situação
atual em termos de segurança de impressão e
compará-la com os requisitos regulamentares
e com as melhores práticas da indústria.

O que dizem os nossos clientes
"O nosso HP Security Advisor abriu os nossos olhos
para a segurança em termos de infraestrutura
de impressão, algo que nunca tínhamos
sequer considerado".
"Os HP Security Consultants identificaram más
práticas que nem sequer sabíamos que existiam..."
"O HP Security disponibilizou-nos um roteiro
detalhado para nos centrarmos na melhoria
da nossa segurança em toda a nossa
infraestrutura de impressão".

Brief | HP Printing Security Advisory Services

Plano para a segurança e proteção
As violações podem ocorrer em qualquer ponto do seu fluxo de trabalho. Uma política de segurança sólida ajuda a eliminar estas
vulnerabilidades ao:

Proteção de dispositivos

Proteção de dados

Proteção de documentos

• Controlar o acesso às definições
das impressoras multifunções
para impedir a utilização de
configurações menos seguras
e a realização de impressões,
digitalizações e transmissões de
dados desnecessários.

• Impedir o acesso a unidades
internas que armazenam
dados que contêm
informações confidenciais.

• Reduzir a probabilidade e os
riscos de os documentos irem
parar às mãos erradas, graças à
autenticação de utilizadores e à
Impressão pull printing.

• Ajudar a proteger os dispositivos
de roubos, manipulação e
utilização não autorizada de
portas físicas.

• Encriptar dados e informações
que circulam entre dispositivos
através de conectividade em
rede, móvel e através da nuvem.

Elimine a complexidade
associada à segurança
O HP Security Manager, uma solução
JetAdvantage Security, segue um
processo simples, intuitivo e eficiente
para proteger o seu parque de
dispositivos através de:
• Criação de uma política ao nível do
parque de dispositivos;
• Avaliação da conformidade
dos dispositivos;
• Correção automática de dispositivos
que não estejam em conformidade;
• Análise de relatórios baseados
em riscos.

• Impedir a manipulação ou a
falsificação de documentos com
funcionalidades antifraude e
tabuleiros de entrada seguras.

Crie da sua própria estratégia de segurança
Munido de dados qualitativos e quantitativos
obtidos durante a avaliação de segurança, o
seu HP Security Advisor ajuda-o a identificar
os riscos, a avaliar o seu potencial impacto e
a propor-lhe recomendações para proteger
o seu ambiente de impressão. Estas
recomendações poderão incluir:
• Soluções de hardware para proteger dados
sensíveis armazenados nas impressoras e
nas impressoras multifunções;

Gestão e monitorização dos
riscos de segurança
• Descobrir pontos fracos
em termos de segurança e
ineficiências no seu parque de
dispositivos de impressão e de
processamento de imagens.
• Implementar políticas de
segurança de uma forma
económica e segura.

Comece agora
Para encomendar um serviço Care Pack
ou celebrar um contrato, contacte o seu
representante HP ou revendedor HP.

Saiba mais em
hp.com/go/secureprinting

• Software e soluções para proteger dados em
trânsito através da rede da sua empresa ou
na nuvem;
• Serviços e soluções para monitorizar o seu
ambiente de impressão.
Após o seu HP Security Advisor o ajudar a
definir a estratégia de segurança de impressão
e de processamento de imagens para a sua
empresa, poderá então tomar as decisões
necessárias. Ou poderá optar por incluir a
segurança do seu ambiente de impressão
e de processamento de imagens num
conjunto mais abrangente de serviços geridos
disponibilizados pelo seu revendedor de
soluções preferidos e pela HP.
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