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Laat onze wereldwijde groep experts uw
printerpark beheren met de krachtigste
printerbeveiliging in de industrie1
HP Secure Managed Print Services

11%

van de beveiligingsincidenten
is printergerelateerd; in het
afgelopen jaar hebben bedrijven
gemiddeld negen incidenten
gemeld2

59%

van de organisaties meldde
in het afgelopen jaar een
printergerelateerd incident
met gegevensverlies (70%
voor de detailhandel)2

70%

van de bedrijven voert
beoordelingen van de
printerbeveiliging uit en 62%
werkt met MPS-providers2
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Kies de krachtigste en meest
uitgebreide printerbeveiliging
in de industrie1
Cybercriminaliteit, interne lekken, schendingen van de compliance en dergelijke schaden
uw bedrijf. Behalve hoge boetes en rechtszaken kan een inbreuk op de beveiliging
reputatieschade en inkomstenverlies veroorzaken.

De Technology Services Industry Association (TSIA)
kende twee 2017 STAR Awards toe aan HP Secure
MPS:5
• Innovatie in een beheerde XAAS-oplossing
(categorie Managed Services)
• Innovatie in het mogelijk maken van
klantresultaten (categorie Professional Services)

Doordat cybercriminelen steeds vernuftiger en hardnekkiger worden, bieden
netwerkfirewalls niet langer voldoende bescherming. Ondernemingen moeten
hun endpoints achter de firewall versterken, waaronder ook hun netwerkprinters.
Printerbeveiliging is niet eenvoudig. Multifunctionele zakelijke printers (MFP's) hebben meer
dan 250 beveiligingsinstellingen. Het beveiligen van alle apparaten, data en documenten
vereist gespecialiseerde kennis en veel tijd.
Laat HP Secure Managed Print Services (MPS) de beveiliging verzorgen, dan kunt u zich
focussen op uw bedrijf. HP MPS helpt u de risico's te beoordelen, uw printerpark te beveiligen
en te beheren, de compliance van uw printerbeveiliging te waarborgen en alles up-to-date te
houden met de nieuwste bescherming.

Werk samen met een toonaangevend bedrijf in
printerbeveiliging
BLI Security PaceSetter
Keypoint Intelligence heeft HP onderscheiden met
de BLI North American Security PaceSetter Award
for Imaging Technology Leadership 2019-2020.
“HP was op veel gebieden de beste. Voor
printerparkbeheer biedt het bedrijf de
toonaangevende tool HP JetAdvantage Security
Manager. De meest veilige MFP's beschikken
over geavanceerde beveiligingsfuncties
zoals runtime inbraakdetectie en HP Sure
Start met zelfherstellend BIOS. Daarnaast
is HP toonaangevend op het gebied van
marketinginspanningen om klanten en channel
partners voor te lichten over apparaatbeveiliging.”6

Het IDC MarketScape-model voor analyse van
leveranciers is ontworpen om een overzicht
te bieden van het concurrentievermogen
van IT-leveranciers in een bepaalde markt.
De onderzoeksmethode omvat een strenge
scoringsmethode op basis van kwalitatieve
en kwantitatieve criteria die resulteert in één
grafische afbeelding waarop de positie van elke
leverancier in een bepaalde markt is weergegeven.
De capaciteitenscore meet het product, de
marktstrategie en de bedrijfsvoering van de
leverancier op de korte termijn. De strategiescore
meet de afstemming van de strategie van de
leverancier op de behoeften van klanten over een
periode van drie tot vijf jaar. De grootte van de
cirkels geeft het marktaandeel van de leverancier
aan.
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HP biedt als eerste technologieën en diensten die de taak van IT verlichten en de beveiliging
in uw hele printeromgeving versterken. Alleen de printerbeveiliging van HP bevat realtime
detectie van bedreigingen, automatische bewaking en ingebouwde softwarevalidatie.3
Wij integreren beveiliging in elk aspect van onze HP Managed Print Services. Wij hebben het
trainingsprogramma voor werknemers uitgebreid en leveringsprocessen ontwikkeld om de
belangrijkste beveiligingsaspecten aan te pakken: versterking van apparaten, onderhoud,
data-encryptie en ingebouwde malwarebescherming in onze apparaten. U krijgt meer inzicht
in de beveiligingsstatus van uw printerpark dankzij uitgebreide beveiligingsrapporten.
Afb. 1. IDC MarketScape: WorldWide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-20204

In de leveranciersbeoordeling van IDC MarketScape
“Worldwide Security
Solutions and Services
Hardcopy 2019-2020”
wordt HP genoemd als
toonaangevend. Uit het
rapport: “Beveiliging blijft
een prioriteit voor HP Inc.
Het vormt de basis voor
HP's benadering van de
markt en de ruggengraat
van de Secure MPSstrategie. ... HP Inc. moet
zeker in overweging
worden genomen als
klanten op zoek zijn naar
een betrouwbare partner
en expert in beveiliging
die in staat is de naleving
van de printerbeveiliging
te bewaken en te beheren
als onderdeel van een
breder programma voor
IT-beveiliging of een initiatief
voor corporate governance.”4
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End-to-end hulp bij beveiliging
Verbeteren van de compliance

Voeg HP Print Security Professional Services toe aan uw Secure MPS-contract om meer
beschermingslagen te creëren. Gecertificeerde beveiligingsadviseurs ontwikkelen en
implementeren samen met u een plan op maat voor het verbeteren van uw printerbeveiliging,
rekening houdend met mensen, processen en compliancevereisten.

HP Secure MPS biedt u de expertise om uw
compliance aan te tonen en hoge boetes te
vermijden, aan de hand van gedocumenteerde
plannen en inzicht in de beveiligingsstatus van
uw printerpark. Wij helpen u te voldoen aan
industriestandaarden en regelgeving, zoals de
Algemene verordening gegevensbescherming en
de Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging van
de EU, PCI DSS, PCI-DSS, ISO 27001, HIPPA, US
CERT-aanbevelingen en het NIST Framework.

• HP Print Security Advisory Service helpt u uw risico's te evalueren, een printbeveiligingspolicy op
maat te ontwikkelen en biedt aanbevelingen over processen en technologie om de beveiliging te
verbeteren.
• HP Print Security Implementation Services helpen u uw actieplan voor beveiliging uit te rollen:
beveiligingsinstellingen implementeren, de beveiliging verbeteren met apparaatcertificaten en
printers integreren in SIEM-tools zoals ArcSight, Splunk, SIEMonster, McAfee of IBM QRadar.
• HP Print Security Advisory Retainer Service biedt u toegang tot adviseurs die regelmatig uw
beveiligingsplannen evalueren en biedt ad-hoc ondersteuning bij compliance-audits.
• HP Print Security Governance and Compliance Service biedt getrainde experts om de
printbeveiligingscompliance voor u te controleren en te beheren.

HP Secure MPS helpt u de lacunes in uw beveiliging te
dichten
Op verschillende plaatsen in uw omgeving kunnen kritische lacunes aanwezig zijn. Om een
complete beveiligingsstrategie voor printers en scanners op te zetten, moet de bescherming
van apparaten, data en documenten worden gecoördineerd en zijn uitgebreide bewakingsen rapportage-oplossingen nodig. HP Secure MPS biedt bescherming op elk niveau en geeft
problemen geen kans.

Afb. 2.Kwetsbare punten in printers en scanners

Opslagmedia
Print- en scanapparaten bevatten
gevoelige informatie op interne schijven
of harde schijven, waar iedereen bij kan
als ze niet beveiligd zijn

Scannen
MFP's kunnen eenvoudig
printopdrachten scannen
en routeren naar talloze
bestemmingen, waardoor gevoelige
informatie gevaar loopt

Cloudgebaseerde toegang
Met onbeveiligde
cloudverbindingen
kunnen data worden blootgesteld
aan ongeautoriseerde gebruikers

Bedieningspaneel
Gebruikers kunnen misbruik
maken van printer- en
scannerinstellingen en
-functies vanaf een onbeveiligd
bedieningspaneel en zelfs het
apparaat uitschakelen

BIOS en firmware
Als de firmware besmet raakt
tijdens het opstarten of het
gebruik, zijn het apparaat en
uw netwerk kwetsbaar voor
aanvallen

Poorten en protocollen
Ongeautoriseerde gebruikers
kunnen toegang krijgen tot het
apparaat via niet-beveiligde USBof netwerkpoorten of oudere
protocollen (zoals FTP of Telnet)

Uitvoerlade
De uitvoerlade is de
plek waar gevoelige
documenten de grootste
kans lopen om in verkeerde
handen te vallen

Invoerlade

Mobiel printen

Speciale media voor cheques,
recepten en andere gevoelige
documenten
kunnen gemanipuleerd of
gestolen worden uit een
onbeveiligde lade

Medewerkers die onderweg
printen, kunnen per ongeluk
gegevens blootstellen of geprinte
documenten onbeveiligd
achterlaten

Beheer

Netwerk

Zonder adequate bewaking blijven
lacunes in de printerbeveiliging
onopgemerkt en ontstaan kostbare
datarisico's

Print- en scantaken kunnen
worden onderschept als ze via
het netwerk van en naar een
apparaat worden verstuurd
3
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Uitgebreide bescherming door stapeling van beveiligingslagen
Een netwerkfirewall alleen is niet voldoende om uw endpoints te beschermen. Daarom biedt HP Secure MPS de best beveiligde printers
ter wereld,3 met ingebouwd zelfherstel als bescherming tegen malware. (Kijk voor meer informatie op hp.com/go/PrintersThatProtect.)
Printerbeveiliging draait niet alleen om het beschermen van uw printer. HP Secure MPS helpt u om van binnenuit beschermingslagen te
bouwen op basis van best practices voor beveiliging. Wij helpen u een strategie op maat te implementeren om data en documenten te
beveiligen, te controleren op dreigingen en uw printerbeveiliging te onderhouden.
Veilige printers en MFP's

Ingebouwde bescherming tegen malware
Versleutelde harde schijven

Versterking van apparaten en data

Beheerwachtwoorden
Firmware-updates
Configuratie van interfaces en inloggegevens
Versleuteling van data tijdens verzending
Wissen van de harde schijf

Controleer op bedreigingen

Printerparkevaluatie en -bewaking
SIEM-integratie

Toegangscontrole

Extra authenticatie
Pull-printen
Rolgebaseerde autorisatie

Aangepaste vereisten

Wijzigingen in processen en workflows
Job-tracking en facturering
Antifraude- en antivervalsingsoplossingen
Fysieke beveiliging (sloten)

Netwerkbeveiliging

Begin nu
Laat ons u helpen uw beveiliging te verbeteren en de werklast van het IT-team te verlichten. Met HP Secure MPS beschikt u over de krachtigste
printerbeveiliging in de industrie,1 die continu proactief wordt onderhouden om in te spelen op nieuwe dreigingen en compliancevereisten.
Neem contact op met uw HP account manager voor meer informatie.

Meer informatie hp.com/go/SecureMPS
1 Omvat apparaat-, gegevens- en documentbeveiligingsfunctionaliteit van toonaangevende leveranciers van managed printservices. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019
openbaar beschikbare informatie over aangeboden dienstverleningsovereenkomsten, beveiligingsservices, beveiligings- en beheersoftware en ingebouwde beveiligingskenmerken in
concurrerende printers in dezelfde klasse. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/MPSsecurityclaims of hp.com/go/securemps.
2

Quocirca Global Print Security Study, Louella Fernandes, januari 2019. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/analystscorner.

HP’s meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Enterprise- en HP Managed-apparaten met HP FutureSmart firmware 4.5 of hoger. Claim is
gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om
automatisch een aanval te detecteren en te stoppen en het apparaat na een aanval automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel, overeenkomstig de richtlijnen van NIST SP 800193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen van apparaten. Ga voor een lijst met compatibele producten naar hp.com/go/PrintersThatProtect. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/
printersecurityclaims.
3

4 Gebaseerd op de evaluatie van hardcopyleveranciers door IDC en beoordeling van HP's leiderschap op het gebied van veiligheid. BRON: IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions
and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment, door Robert Palmer en Allison Correia, december 2019, IDC Doc #US44811119. Kijk voor meer informatie op idcdocserv.com/
US44811119e_HP.
5 Bedrijven die meedingen naar de STAR Award ondergaan een streng beoordelingsproces, waarin de winnaars worden gekozen door leden van de Raad van advies van TSIA’s servicedivisie.
Sinds het ontstaan in 1990 zijn de STAR Awards uitgegroeid tot een van de belangrijkste onderscheidingen in de IT-servicesector, als erkenning van de bijdrage van bedrijven van elke
omvang aan de voortdurende verbetering van de levering van technologieservices wereldwijd. Kijk voor meer informatie over de Awards op hp.com/go/analystscorner.
6 HP en Konica Minolta zijn onderscheiden met de North American Security PaceSetter Awards voor Leadership in Imaging Technology and IT Services van Keypoint Intelligence - Buyers
Lab. keypointintelligence.com/news/awards/2019-2020/keypoint-intelligence-buyers-lab-north-american-security-pacesetter-awards-recognize-hp-and-konica-minolta-for-leadershipin-imaging-technology-and-it-services.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated

Deel met collega's
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