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Få experthjälp för att skydda och säkra
HP Network Security Services 

Organisationer lägger mer resurser än någonsin på att skydda sina data. 
Men många IT-säkerhetsstrategier gäller inte sårbarheter för utskrifter och 
bildåtergivning. Och hur vi arbetar håller på att förändras. Skyddet måste 
sträcka sig från traditionella lokala miljöer till distribuerade kontor och 
anställda som arbetar hemifrån.

Ni behöver inte skydda och säkra er själva. HPs experter på 
utskriftssäkerhet kan hjälpa er att identifiera riskerna och sedan utveckla 
och implementera en anpassad utskriftssäkerhetspolicy och -plan. HP kan 
även övervaka utskriftssäkerhet och efterlevnad åt er.
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Få hjälp att skydda era enheter, data och 
dokument
Förlorade konfidentiella data, kunduppgifter eller skyddad information kan lätt kosta företag flera 
miljoner dollar. Och då tar man inte ens med i beräkningen de bestående skadorna på företagets 
rykte.

HPs tjänster för utskriftssäkerhet, kombinerat med innovativ enhets-, data- och dokumentsäkerhet 
kan hjälpa till att skydda maskinparken, bemöta efterlevnadskrav och proaktivt identifiera luckor 
i ert försvar. Våra välrenommerade säkerhetsexperter och utbildade utskriftsspecialister har 
erfarenheten och kunskapen att hjälpa er att bedöma er miljö, utveckla och implementera en plan 
och tillhandahålla löpande hantering.

HPs tjänster för utskriftssäkerhet kan användas individuellt eller i kombination för att stärka 
skyddet för era enheter, data och dokument. De delas upp i två kategorier: engångstjänster och 
återkommande tjänster.

Engångstjänster
Rådgivningstjänst med HP Print Security
Ackrediterade säkerhetsexperter hjälper er att bedöma säkerhetsproblem inom utskriftssäkerhet, 
bygga en omfattande policy gällande utskriftssäkerhet baserad på verksamhetsbehov och bästa 
praxis samt skapa en plan för att uppnå förbättrad säkerhet i er unika miljö. Oavsett om det är en 
traditionell företagswebbplats, distribuerade kontor eller support för anställda på distans.

Implementeringstjänster med HP Print Security
När det är dags att ta fram er säkerhetsplan kan implementeringstjänster tillhandahålla 
ytterligare stöd. Till exempel kan HPs tekniska experter hjälpa er med att distribuera era 
säkerhetsinställningar, lägga till säkerhetsförbättringar såsom enhetscertifikat och integrera skrivare 
i säkerhetsövervakningssystem (SIEM-verktyg såsom ArcSight, Splunk, SIEMonster, McAfee eller IBM 
QRadar).

Bedöma och rekommendera
•  Noggrann utvärdering av säkerhetssårbarhet hos 

enheter, data och dokument
•  Anpassad säkerhetspolicy och -plan 
•  Process- och teknikrekommendationer

Implementera rekommendationer
•  Det stöd ni behöver för att förverkliga er 

säkerhetsplan för utskrifter

Rådgivningstjänst för 
skrivarsäkerhet

Tjänster för implementering 
av utskriftssäkerhet
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Förstärka efterlevnaden
HPs tjänster för utskriftssäkerhet kan hjälpa organisationen att leva upp till branschens 
bestämmelser och regler såsom EUs generella dataskyddsregler, EUs nätverks- och 
säkerhetsinfrastrukturdirektiv, PCI DSS, PCI-DSS, ISO 27001, HIPPA, US CERT-rekommendationer 
och NIST Framework. Till exempel:

 Dokumenterade säkerhetskontroller och procedurer för samtliga system med löpande underhåll

 Infrastrukturen för skrivarparken skannas regelbundet i jakten på säkerhetsrisker och åtgärdas vid behov 

 Kontroller har skapats för att skydda system från virus och skadlig kod

 All känslig information krypteras från början och när den skickas 

 Skrivarparkens system rapporterar in uppgifter om efterlevnad

Återkommande tjänster
 

Löpande rådgivningstjänst med HP Print Security
Denna löpande tjänst ger er tillgång till extra säkerhetsexpertis närhelst ni behöver den. Till exempel 
kan HPs säkerhetsexperter hjälpa er att gå igenom er säkerhetsplan, uppdatera er säkerhetsstatus 
och uppgradera inställningar för att bemöta konstant föränderliga hot.

Förvaltnings- och efterlevnadstjänster med HP Print 
Security
Koncentrera er på att driva företaget och låt HP ta hand om överensstämmelse med 
utskriftssäkerhet.1 HPs förvaltning och efterlevnadstjänster tillhandahåller utbildade experter för 
att övervaka utskriftssäkerheten och identifiera potentiella problem. Experter utför regelbundna 
riskbedömningar och antar den administrativa bördan av efterlevnadshantering. Låt HP hjälpa 
ert företag att upprätthålla skydd, undvika kostsamma viten och bevisa efterlevnad av företagets 
policyer och branschbestämmelser.

Ompröva och bistå
•  Rådgivningstid med ackrediterade 

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

Löpande 
rådgivningstjänst för 
utskriftssäkerhet

Tjänst för övervakning 
och efterlevnad av 
utskriftssäkerheten
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1 Kräver ett HP Managed Print Services-avtal och extra programvara för managering av säkerhet i skrivarparken.
2 Mer information om TSIA STAR Award finns på hp.com/go/analystscorner.
3 Baserat på IDC:s omdöme om skrivarleverantörer och uppfattning om HPs ledarskap. KÄLLA: IDC MarketScape: Papperskopia av Worldwide Security Solutions and Services, 2019–2020 
Vendor Assessment av Robert Palmer och Allison Correia, december 2019 IDC Doc #US44811119. Se idcdocserv.com/US44811119e_HP för mer information.
4 HPs mest avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner är tillgängliga på HP Enterprise- och HP Managed-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart 4.5 eller högre. 
Anspråk baseras på HPs granskning under 2019 av publicerade funktioner i likvärdiga skrivare hos konkurrenterna. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för att 
automatiskt upptäcka, stoppa och återhämta sig från attacker med en självläkande omstart i linje med riktlinjerna NIST SP 800-193 för enheters cybermotståndskraft. Se hp.com/go/
PrintersThatProtect för en lista över kompatibla produkter. Mer information: hp.com/go/printersecurityclaims.
5 Inkluderar säkerhetsfunktioner för enheter, data och dokument från ledande leverantörer av MPS-tjänster. Baseras på HPs granskning av offentligt tillgänglig information från 2019 om 
erbjudanden gällande tjänstenivåavtal, säkerhetstjänster, säkerhets- och mangeringsprogram och enhetsinbäddade säkerhetsfunktioner för konkurrenternas skrivare i samma klass. Besök 
hp.com/go/MPSsecurityclaims eller hp.com/go/securemps för mer information.
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TSIA (Technology Services Industry 
Association) tilldelade HP ett STAR-pris 
2017 för innovation i att möjliggöra 
kundresultat (kategori för professionella 
tjänster).2 TSIA säger att HP tillhandahåller 
”... ett av de bästa exemplen som vi har sett 
på manövrerande för kundresultat med 
definierade verktyg och program för att 
hjälpa kunder att förstå sina egna behov och 
unika kombinationer av professionella och 
managerade tjänster för att få dem dit.”

IDC MarketScape: Papperskopia av Worldwide 
Security Solutions and Services, 2019–20203

HP har kallats för ledare i IDC 
MarketScape-bedömningsrapporten 
om skrivarleverantörers globala 
säkerhetslösningar och tjänster 2019–2020. 
(Se graf till höger.) 

Enligt rapporten borde ”HP Inc. vara högst 
upp på listan när kunder söker en betrodd 
partner och expert på säkerhet.”3 

Få den hjälp ni behöver från en branschledare3

Välj individuella tjänster för utskriftssäkerhet – eller välj HP Secure Managed Print Services (MPS) 

och låt HP ta hand om er utskriftssäkerhet från enhetsförstärkning till driftsättning av avancerade 
säkerhetslösningar som omfattar personal, processer och efterlevnad. HP Secure MPS kan omfatta:

• Världens säkraste skrivare,4 med inbyggda självläkande funktioner
• Säkerhetslösningar för att automatisera enhets-, data- och dokumentskydd
•  Experter som kan hjälpa er att designa, driftsätta och bibehålla en övergripande utskriftssäkerhet 

och efterlevnadsplan

Med HP Secure MPS får ni branschens starkaste säkerhetslösningar för utskrifter,5 med 
förebyggande underhåll över tid för att möta nya hot och krav på efterlevnad. 

IDC MarketScapes analysmodell för leverantörer har designats för att ge en översikt av ICT-leverantörers konkurrenskraft 
på en given marknad. Forskningsmetodiken använder sig av ett omfattande poängsystem som baseras både på kvalitativa 
och kvantitativa kriterier som resulterar i en enda grafisk illustration av varje leverantörs position inom en given marknad. 
Funktionspoängen mäter leverantörens produkt, go-to-market och verksamhetsgenomförande i det korta loppet. Strategipoängen 
mäter anpassning av leverantörsstrategier till kundkrav under en tidsram på 3–5 år. Leverantörens marknadsandel representeras 
av storleken på cirklarna.3

Kom igång
Kontakta er HP-representant redan idag för mer information om HPs tjänster för utskriftssäkerhet 
och HP Secure MPS. Läs mer: hp.com/go/SecureMPS
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