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Popraw bezpieczeństwo swoich urządzeń, 
danych i dokumentów 

 

64% 
menedżerów IT 
podejrzewa, 
że firmowe 
drukarki mogą być 
zarażone złośliwym 
oprogramowaniem1 

73% 
dyrektorów ds. 
bezpieczeństwa 
IT obawia się 
poważnego 
naruszenia 
zabezpieczeń 
w ciągu roku2 

7,7 mln USD 
to przeciętny roczny koszt przestępczości 
komputerowej 3 
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Dostrzegaj ukryte zagrożenia 
Dział IT nieprzerwanie zajmuje się ochroną poufnych informacji na wielu urządzeniach i w wielu 
różnych środowiskach, odpowiadając na przykład za dane osobowe pracowników czy dane 
klientów. Konieczność dostarczania narzędzi do pracy licznym osobom w najróżniejszych 
lokalizacjach sprawia, że nieoczekiwane zagrożenia dla bezpieczeństwa stanowią codzienne 
wyzwanie.  

Choć w wielu działach IT sumiennie stosuje się restrykcyjne zasady zabezpieczeń do 
poszczególnych komputerów i całej sieci firmowej, urządzenia do druku i przetwarzania 
obrazu są często pomijane, a tym samym narażone na atak. Zagrożenia bezpieczeństwa 
są jak najbardziej realne, a coraz większe możliwości urządzeń drukujących oznaczają więcej 
okazji do przejęcia kontroli nad urządzeniem lub całą siecią.  

Poznaj potencjalne koszty 
Nawet pojedyncze naruszenie zabezpieczeń może być kosztowne. Ujawnienie poufnych 
informacji z powodu złego zabezpieczenia urządzeń może pociągnąć za sobą liczne 
konsekwencje: pozwy sądowe, utratę licencji, kradzież tożsamości i pogorszenie wizerunku 
marki lub reputacji firmy. 

Włamanie może też oznaczać kolosalne straty finansowe. Co roku firmy tracą miliony dolarów 
z powodu pozwów prywatnych i firmowych, kar za niezgodność z przepisami, dramatycznego 
pogorszenia wizerunku, naruszeń wymogów branżowych, kradzieży tożsamości pracowników 
i klientów oraz kradzieży informacji istotnych dla konkurencji. 

HP może pomóc 
Pora zdefiniować i wdrożyć całościową strategię bezpieczeństwa urządzeń do druku 
i przetwarzania obrazu. Wbudowane funkcje zabezpieczeń urządzeń HP Pro zapewniają 
skuteczną ochronę, a urządzenia HP Enterprise z oprogramowaniem sprzętowym 
HP FutureSmart są najbezpieczniejszymi drukarkami na rynku.4 Łącząc funkcje zabezpieczeń 
wbudowane w urządzenia HP z szeroką ofertą rozwiązań i usług HP JetAdvantage, można 
stworzyć solidną podstawę strategiczną do oceny, kontrolowania i wzmacniania 
bezpieczeństwa: 

• posiadanych urządzeń drukujących, 

• przesyłanych i przechowywanych danych, 

• drukowanych dokumentów,

• dostępu do usług w chmurze, 

• drukowania z urządzeń przenośnych. 
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Chroń 
drukarkę od 
uruchomienia 
do wyłączenia 

Więcej informacji 

Wbudowane funkcje zabezpieczeń HP 
hp.com/go/PrintersThatProtect 

Funkcje automatycznej naprawy w urządzeniach drukujących 
HP Enterprise 
W najnowszej generacji drukarek HP PageWide i HP LaserJet Enterprise zastosowano 
wyjątkowe połączenie trzech kluczowych technologii, które współdziałają w celu blokowania 
ataków i samoczynnego przywracania sprawności.4 W razie wykrycia ataku lub innej 
nieprawidłowości funkcje zabezpieczeń powodują automatyczny restart urządzenia.  

Po ponownym uruchomieniu program HP JetAdvantage Security Manager automatycznie 
sprawdza zgodność ustawień bezpieczeństwa urządzenia z zasadami firmowymi i w razie 
potrzeby koryguje ustawienia.5 Interwencja informatyków nie jest potrzebna. Administratorzy 
mogą otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem narzędzi do zarządzania zdarzeniami 
i informacjami bezpieczeństwa, takich jak ArcSight. 

• Technologia HP Sure Start czuwa nad bezpieczeństwem procesu uruchamiania urządzeń 
drukujących, chroniąc je przed atakiem. HP Sure Start weryfikuje integralność systemu BIOS 
przy każdym uruchomieniu. W razie wykrycia zmodyfikowanej wersji urządzenie zostanie 
uruchomione ponownie z użyciem bezpiecznej kopii wzorcowej systemu BIOS. 

• Stosowanie list dozwolonych kodów pozwala zagwarantować, że do pamięci będzie 
wprowadzany jedynie autentyczny, cyfrowo podpisany przez HP i niemodyfikowany 
kod oprogramowania sprzętowego HP FutureSmart. W razie wykrycia nieprawidłowości 
urządzenie jest bezpiecznie uruchamiane ponownie w trybie offline. Następnie wysyłane jest 
do informatyków powiadomienie o konieczności ponownego załadowania oprogramowania 
sprzętowego. 

• Funkcja wykrywania włamań w czasie pracy chroni urządzenia HP, gdy są one uruchomione 
i podłączone do sieci — czyli wtedy, gdy ma miejsce większość ataków. Przebieg 
skomplikowanych procesów oprogramowania sprzętowego i operacji pamięciowych 
jest monitorowany w poszukiwaniu nietypowych zachowań. W razie wykrycia włamania
urządzenie jest automatycznie restartowane. 

Dzięki ochronie inwestycji zapewnianej przez oprogramowanie sprzętowe FutureSmart można 
dodać część z tych wbudowanych funkcji do niektórych wcześniejszych modeli drukarek klasy 
Enterprise.4  

Funkcje zabezpieczeń drukarek HP Pro 
Najnowsze urządzenia HP Pro, takie jak HP OfficeJet Pro 8730/8740, seria PageWide Pro 
400/500 oraz seria LaserJet Pro M252, M277 i M400/M500, również oferują wbudowane 
funkcje chroniące przed atakami. 

• Funkcja bezpiecznego uruchamiania weryfikuje integralność kodu rozruchowego przy 
każdym włączeniu urządzenia. Jeśli kod został zmieniony, urządzenie przechodzi w tryb
odzyskiwania z ograniczoną funkcjonalnością do czasu ponownego zainstalowania 
oryginalnego kodu HP. 

• Weryfikacja integralności oprogramowania sprzętowego sprawdza poprawność aktualizacji
oprogramowania sprzętowego przed załadowaniem. Jeśli podczas uruchamiania urządzenia
nie uda się potwierdzić, że sygnatura kodu pochodzi od HP, urządzenie uruchamia się 
w bezpiecznym trybie odzyskiwania do czasu prawidłowej aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego. Powiadomienie o nieprawidłowym kodzie oprogramowania sprzętowego 
pojawia się na panelu kontrolnym. 

• Weryfikacja kodu w czasie jego wykonywania uniemożliwia wprowadzenie do działającej
drukarki szkodliwego kodu. Pamięć kodu w czasie jego wykonywania jest chroniona przed 
zapisem, a cała pamięć danych jest zabezpieczona przed wykonywaniem. 

Informatycy mogą skorzystać z narzędzia HP JetAdvantage Security Manager w celu naprawy 
ustawień zabezpieczeń urządzenia zgodnie z zasadami firmy.5  

 Wczytywanie systemu BIOS 

Weryfikacja integralności systemu 
BIOS. W razie jego zmodyfikowania 
zostaje domyślnie użyta jego 
bezpieczna kopia wzorcowa. 

Sprawdzanie ustawień drukarki 

HP JetAdvantage Security  
Manager sprawdza i w razie  
potrzeby naprawia ustawienia 
bezpieczeństwa urządzenia. 

Sprawdzenie oprogramowania 
sprzętowego 

Do pamięci jest ładowany jedynie 
autentyczny HP. 

Jak to działa? 
Wbudowane funkcje 
zabezpieczeń dotyczą trzech 
podstawowych etapów cyklu 
pracy urządzenia HP. 

Cykl sprawdzania jest 
uzupełniony przez narzędzie HP 
JetAdvantage Security Manager. Ochrona pamięci 

Oprogramowanie jest zabezpieczone 
podczas pracy urządzenia. 

http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect
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Uważaj na luki 
w zabezpieczeniach 
Kluczowe luki w zabezpieczeniach mogą się pojawiać w wielu punktach środowiska druku 
i przetwarzania obrazu. Dokładne zrozumienie zagrożeń pozwala nad nimi skuteczniej 
zapanować. 

 

Rysunek 1. Wrażliwe punkty systemów druku i przetwarzania obrazu 

Skanowanie 
Urządzenia wielofunkcyjne pozwalają 
przechwytywać zadania i kierować je 
w wiele różnych miejsc, co stwarza 
ryzyko ujawnienia poufnych danych. 

Dostęp za pomocą 
usług w chmurze 
Niezabezpieczona łączność 
z usługami w chmurze grozi 
dostępem nieautoryzowanych 
użytkowników do danych. 

Zarządzanie 
Bez odpowiednich metod 
monitorowania luki 
w zabezpieczeniach posiadanych 
urządzeń mogą pozostać 
niewykryte, stanowiąc potencjalnie 
kosztowne zagrożenie dla danych. 

Drukowanie z urządzeń 
przenośnych 
Pracownicy drukujący z urządzeń 
mobilnych mogą przez nieuwagę 
ujawnić dane lub pozostawić 
wydruki bez nadzoru. 

Nośniki danych 
Urządzenia zapisują 
poufne dane na dyskach 
wewnętrznych, które muszą 
być chronione przed dostępem 
niepowołanych osób. 

BIOS i oprogramowanie 
sprzętowe 
Modyfikacja oprogramowania 
sprzętowego podczas 
uruchamiania lub pracy może 
narazić urządzenie i całą sieć 
na atak. 

Panel sterowania 
Niezabezpieczony panel 
sterowania daje użytkownikom 
niekontrolowany dostęp do 
ustawień i funkcji drukarki lub 
skanera. 

Sieć 
Zadania druku przesyłane 
przez sieć z urządzenia lub 
do urządzenia mogą zostać 
przechwycone. 

Odbiornik wydruków 
To właśnie odbiornik jest 
najczęstszym miejscem 
przejmowania poufnych 
dokumentów przez osoby 
niepowołane. 

Porty i protokoły 

Nieautoryzowani użytkownicy 
mogą uzyskać dostęp 
do urządzenia przez 
niezabezpieczone porty USB 
lub sieciowe, bądź poprzez 
protokoły (FTP/Telnet) 

Podajnik 
Niezabezpieczony podajnik 
stwarza ryzyko modyfikacji 
lub kradzieży nośników 
specjalnych, używanych do 
drukowania czeków, recept 
i innych poufnych dokumentów. 

4 
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Więcej informacji 

Bezpieczne uwierzytelnianie HP Access Control 
hp.com/go/hpac 

Chroń swoje środowisko druku 
i przetwarzania obrazu 
Stworzenie kompletnej strategii bezpieczeństwa urządzeń drukujących bywa skomplikowane, 
nawet gdy znane są wszystkie zagrożone obszary. Wymaga to zapewnienia skoordynowanej 
ochrony urządzeń, danych i dokumentów połączonej z całościowymi rozwiązaniami z zakresu 
monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania nim. 

Drukarki HP zostały zaprojektowane, aby w połączeniu z rozwiązaniami z zakresu zarządzania 
ograniczać ryzyko, utrzymywać zgodność i skutecznie chronić całą sieć. (Niektóre funkcje 
i rozwiązania są niedostępne na niektórych urządzeniach HP).6 

Ochrona urządzenia 
Funkcje wbudowane i rozwiązania dodatkowe pomagają chronić drukarki i promować proste 
lecz skuteczne zwyczaje zwiększające bezpieczeństwo.6 

Wbudowane zabezpieczenia ułatwiają ochronę przed atakami. 
Wielopoziomowe funkcje wbudowane chronią drukarkę przed złożonymi zagrożeniami, 
od uruchomienia do wyłączenia. Urządzenia HP Enterprise można automatycznie naprawiać 
w chwili ataku: funkcja HP Sure Start zapewnia bezpieczne uruchomienie urządzenia, 
stosowanie list dozwolonych kodów umożliwia sprawdzanie integralności oprogramowania 
sprzętowego, a funkcja wykrywania włamań w czasie pracy utrzymuje nieprzerwaną ochronę 
przed atakami.4 W urządzeniach HP Pro funkcja bezpiecznego uruchamiania weryfikuje kod 
rozruchowy, weryfikacja integralności oprogramowania sprzętowego zapewnia autentyczność 
jego aktualizacji, a kontrola integralności wykonywanego kodu uniemożliwia wprowadzenie 
szkodliwego kodu do działającej drukarki. 

Fizyczne zabezpieczanie urządzeń 
Chroń urządzenia przed kradzieżą i modyfikacjami, stosując blokady, których zdjęcie wymaga 
użycia fizycznego klucza. Zamykaj porty fizyczne, aby zapobiegać nieautoryzowanemu 
dostępowi i użyciu. 

Bezpieczny kod 
Wybieraj urządzenia mające certyfikaty zgodności z międzynarodowymi standardami 
bezpieczeństwa. Zawsze sprawdzaj podpis cyfrowy każdej aktualizacji urządzenia, 
aby zapewnić autentyczność i integralność kodu.  

Kontrola dostępu 
Dostęp do ustawień i funkcji urządzeń powinien wymagać uwierzytelnienia, aby 
ograniczyć ryzyko naruszenia zabezpieczeń. Poza administracyjną kontrolą dostępu można 
stosować metody kontroli dostępu użytkowników, na przykład uwierzytelnianie kodem PIN, 
na podstawie danych LDAP, z użyciem karty elektronicznej lub metodami biometrycznymi.  

Stosując rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania HP Access Control, można odzyskać 
kontrolę, zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć koszty. Obejmuje ono zaawansowane opcje 
uwierzytelniania, w tym możliwość uwierzytelniania dotykowego za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych obsługujących technologię NFC. 

http://www.hp.com/go/hpac
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Więcej informacji 

Uniwersalny sterownik drukarki HP z funkcją 
bezpiecznego drukowania szyfrowanego 
hp.com/go/upd 

HP Web Jetadmin 
hp.com/go/wja 

Rozwiązania z zakresu organizacji pracy 
HP JetAdvantage 
hp.com/go/documentmanagement 

Ochrona danych 
Dane wymagają nieprzerwanej ochrony zarówno podczas przechowywania, jak i przy 
przesyłaniu. Oto kilka kluczowych kroków do zapewnienia bezpiecznego przesyłania danych 
oraz korzystania z nich.6 

Uwierzytelnianie użytkowników 
Dopilnuj, aby wyłącznie uprawnieni użytkownicy mogli uzyskać dostęp do danych w drukarce 
lub skanerze, stosując kody PIN, uwierzytelnianie LDAP, karty zbliżeniowe, karty elektroniczne 
lub biometryczne metody kontroli dostępu. 

Zabezpieczenie kluczy, poświadczeń i certyfikatów 
Opcjonalny produkt HP Trusted Platform Module (TPM) pozwala dodać do urządzenia kolejną 
warstwę ochrony szyfrowanych poświadczeń i danych poprzez automatyczne hermetyzowanie 
kluczy szyfrowania. Moduł generuje i chroni klucze prywatne certyfikatów, udostępniając 
w bezpieczny sposób dane urządzenia. 

Ochrona przesyłanych danych poprzez szyfrowanie zadań drukowania 
Dopilnuj, aby odczytanie przechwyconych zadań drukowania było praktycznie niemożliwe. 
Dostępnych jest wiele opcji szyfrowania zwiększających bezpieczeństwo sieci i dokumentów. 

Poziom ochrony można dodatkowo zwiększyć, wybierając funkcję bezpiecznego drukowania 
szyfrowanego. Uniwersalny sterownik drukarki HP wykorzystuje pełny algorytm symetryczny 
AES256 do szyfrowania i odszyfrowywania zadań drukowania na całej trasie od klienta do 
wydruku. Dane są szyfrowane hasłem określonym przez użytkownika, a do odszyfrowywania 
używane są biblioteki kryptograficzne firmy Microsoft® zgodne ze standardem FIPS 140. 

Szyfrowanie przechowywanych danych 
Wszelkie poufne dane przechowywane na dysku wewnętrznym są potencjalnie narażone na 
ujawnienie. Urządzenia HP mają wbudowane funkcje szyfrowania pomagające chronić poufne 
informacje biznesowe. 

Usuwanie poufnych danych 
Przechowywanie na urządzeniach danych z wykonanych już zadań stwarza niepotrzebne 
ryzyko ich ujawnienia. Korzystając z wbudowanych funkcji urządzeń, można bezpiecznie 
nadpisywać przechowywane dane i usuwać poufne informacje. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku pozbywania się urządzeń lub zwracania sprzętu poleasingowego. Usługi 
niestandardowego przetwarzania wtórnego HP umożliwiają wyczyszczenie danych 
z twardych dysków przed odpowiedzialnym recyklingiem starych produktów. 

Ochrona danych zarządzania 
Między urządzeniem a narzędziem HP Web Jetadmin i innymi narzędziami są w sieci 
przesyłane dane zarządzania, które również można chronić. Wszystkie połączenia 
z interfejsem administracyjnym wbudowanego serwera internetowego urządzenia 
mogą być bezpiecznie szyfrowane. 

Bezpieczne skanowanie i przesyłanie 
Zapewnij bezpieczeństwo skanów, stosując szyfrowanie dokumentów lub poczty e-mail. 
Kontroluj dostępne dla użytkowników możliwości przekierowywania skanowanych 
dokumentów i monitoruj zawartość w celu skutecznego zarządzania informacjami. 
HP oferuje też wiele rozwiązań z zakresu organizacji pracy HP JetAdvantage, zapewniających 
zaawansowane możliwości skanowania i kierowania dokumentów przy poziomie 
bezpieczeństwa klasy korporacyjnej. 

Bezpieczeństwo danych w chmurze i ochrona dostępu do nich 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy dostępie do dokumentów i pobieraniu ich w celu 
drukowania z usług w chmurze wymaga specjalistycznych narzędzi rozszerzających zasięg 
ochrony dokumentu poza sieć fizyczną. Konieczne jest rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa, 
które będzie egzekwować zasady uwierzytelniania użytkowników i kontrolować dostęp do 
danych niezależnie od trasy tych danych i sposobu ich drukowania. 

http://www.hp.com/go/upd
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/documentmanagement
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Więcej informacji 

HP JetAdvantage Private Print 
hpjetadvantage.com/ondemand 

HP Access Control Secure Pull Printing 
hp.com/go/hpac 

HP JetAdvantage Connect 
hp.com/go/JetAdvantageConnect 

HP Access Control  
hp.com/go/hpac 

HP ePrint Enterprise 
hp.com/go/ePrintEnterprise 

Bezpieczne drukowanie dokumentów HP i TROY  
hp.com/go/HPandTROY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W opinii Buyers Laboratory, LLC zastosowanie 
w urządzeniach HP technologii NFC/Wi-Fi Direct 
na potrzeby bezpieczeństwa i uproszczenia 
drukowania z urządzeń przenośnych stanowiło 
wyjątkowe osiągnięcie w dziedzinie 
innowacyjności. 

 

Ochrona dokumentów 
Zintegruj inteligentne rozwiązania sprzętowe i programowe z szerszym planem 
bezpieczeństwa IT, aby zapewnić ochronę tysiącom dokumentów drukowanych codziennie 
w całej firmie.6 

Aktywacja bezpiecznego drukowania „pull printing” 
Funkcja „pull printing” umożliwia przechowywanie zadań drukowania na chronionym serwerze, 
w chmurze lub na komputerze lokalnym. Użytkownicy weryfikują swoją tożsamość kodem PIN 
lub inną metodą przy wybranym urządzeniu, gdzie następnie mogą pobierać i drukować swoje 
zadania. Takie zabezpieczenia pozwalają dodatkowo ograniczyć liczbę nieodebranych 
wydruków, obniżając koszty i zmniejszając ilość odpadów. 

• HP JetAdvantage Private Print — oparte na chmurze rozwiązanie HP pozwalające korzystać z 
zalet drukowania „pull printing” bez wprowadzania dodatkowej złożoności. Usługa jest łatwa 
w konfiguracji i nie wymaga serwera, instalowania ani utrzymywania.7 

• HP Access Control Secure Pull Printing — opcjonalne, trwałe rozwiązanie serwerowe, 
oferujące obsługę wielu metod uwierzytelniania (w tym na podstawie karty identyfikacyjnej) 
oraz funkcje zabezpieczeń, zarządzania i skalowalności klasy korporacyjnej. 

Włączenie bezpiecznego drukowania z urządzeń przenośnych 
Pomóż pracownikom uzyskiwać maksymalną wydajność dzięki bezproblemowym funkcjom HP do 
drukowania ze smartfonów, tabletów i komputerów przenośnych, jednocześnie egzekwując zasady 
bezpieczeństwa i skutecznie zarządzając dostępem do drukarek. Wykorzystując funkcję HP Wireless 
Direct Printing lub NFC Touch-to-Print, pracownicy mogą drukować z urządzeń przenośnych przez 
bezpieczne połączenie bezpośrednie („peer-to-peer”), bez podłączania się do sieci firmowej.  

W przypadku wdrażania funkcji drukowania z urządzeń przenośnych na wielu drukarkach 
dostępne są rozwiązania serwerowe HP, zapewniające bezpieczne drukowanie typu 
„pull printing” wraz z zaawansowanymi funkcjami zarządzania i raportowania. 

• Funkcja HP JetAdvantage Connect zapewnia intuicyjne i niezawodne funkcje drukowania 
z urządzeń przenośnych zaprojektowane specjalnie dla firm. Korzystanie z istniejących 
narzędzi i zasad sieci IT do zarządzania drukiem z urządzeń przenośnych pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze.8 Użytkownicy mogą bezpiecznie drukować ze smartfonów 
i tabletów w dowolnym miejscu i czasie, tak łatwo, jak przy użyciu komputera. 

• HP Access Control — wykorzystuje istniejącą infrastrukturę poczty e-mail, umożliwiając 
użytkownikom urządzeń przenośnych wysłanie zadania drukowania do kolejki wydruku 
przez e-mail, a następnie pobranie go z dowolnej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego 
z obsługą tego rozwiązania. Dostęp do sieciowych urządzeń drukujących można 
zabezpieczyć funkcjami uwierzytelniania, między innymi funkcją Mobile Release. 

• Funkcja HP ePrint Enterprise umożliwia drukowanie z urządzeń przenośnych na drukarkach 
w sieci firmowej. Oferuje ona możliwość drukowania z urządzeń gości, integrację 
zarządzania urządzeniami przenośnymi, obsługę urządzeń wielu producentów, wysyłanie 
wiadomości e-mail i drukowanie potwierdzane kodem PIN.9 Rozwiązanie można skalować, 
aby dopasować je do potrzeb każdej firmy. 

Ochrona ważnych nośników z wykorzystaniem bezpiecznych podajników  
Wyposaż posiadane drukarki i urządzenia wielofunkcyjne w zabezpieczane podajniki, 
pozwalające zapobiegać kradzieżom papierów specjalnych używanych do drukowania czeków, 
recept i innych poufnych dokumentów. 

Zapobieganie próbom modyfikacji 
Dostępnych jest wiele rozwiązań do zapobiegania fałszerstwom, między innymi stosowanie 
bezpiecznego tonera, który plami papier w razie próby modyfikacji środkami chemicznymi, 
dodawanie zmiennych znaków wodnych do drukowanych stron lub stosowanie kodów 
czytelnych dla urządzeń umożliwiających śledzenie i kontrolowanie poszczególnych 
dokumentów. Zabezpieczaj poufne dokumenty drukowane, na przykład recepty, akty 
urodzenia lub protokoły sądowe, umieszczając na nich elementy zapobiegające fałszowaniu, 
w tym własne podpisy, logotypy firmy czy czcionki zabezpieczające. 
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HP JetAdvantage Security Manager  
Zabezpiecz posiadane drukarki HP, 
używając rozwiązania określonego przez 
Buyers Laboratory (BLI) jako przełomowe.5  

hp.com/go/securitymanager 

Integracja drukarek HP ArcSight 
hp.com/go/printsecurity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonaj następny krok 
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym HP, 
aby uzyskać więcej informacji o oferowanych 
przez HP funkcjach zabezpieczeń, rozwiązaniach 
i usługach, dzięki którym zyskasz większą ochronę 
i pewność. 

Więcej informacji  
hp.com/go/printsecurity  

Monitoruj środowiska druku i zarządzaj nimi 
Rozwiązania do monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania nim ułatwiają zidentyfikowanie 
słabych punktów i przyjęcie jednolitego, opartego na zasadach podejścia do ochrony danych, 
utrzymywania zgodności z przepisami i ograniczania ryzyka.6 

Definiowanie ustawień bezpieczeństwa oraz zasad dostępu i użytkowania dla wszystkich urządzeń 
Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu można stosować te same zasady zabezpieczeń do wszystkich 
urządzeń, a tym samym usuwać luki w ochronie. Określając zasady dostępu i użytkowania dla grup 
i użytkowników, można używać opcji wbudowanych lub oprogramowania dodatkowego. 
Program HP JetAdvantage Security Manager to najbardziej kompletne rozwiązanie z zakresu 
bezpieczeństwa druku na rynku, pozwalające skutecznie definiować zasady zabezpieczeń urządzeń 
drukujących.5 Łącząc zautomatyzowane monitorowanie z funkcją HP Instant-on Security, która 
automatycznie dodaje i konfiguruje nowe urządzenia, można utrzymywać bezpieczeństwo 
wszystkich urządzeń niższym kosztem i przy mniejszym wykorzystaniu zasobów. Program 
HP Security Manager umożliwia też wydajne zarządzanie unikatowymi certyfikatami tożsamości 
poszczególnych urządzeń. 

Monitorowanie ryzyka i utrzymywanie zgodności 
Programy i usługi umożliwiające śledzenie zgodności z zasadami zabezpieczeń i kontrolowanie 
użytkowania pozwalają szybko uzyskać kompletny obraz sytuacji. Mając dokładne dane, można szybko 
identyfikować zagrożenia i przypadki zbędnego użycia. Generowane raporty dostarczają też argumentacji 
biznesowej, gdy trzeba rozbudować zabezpieczenia w celu ograniczania ryzyka i kosztów. 
Stan zabezpieczeń urządzeń z technologią HP FutureSmart można monitorować w czasie 
rzeczywistym dzięki wiodącemu w branży rozwiązaniu do zarządzania informacjami i zdarzeniami 
bezpieczeństwa — HP ArcSight Printer Integration. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
informatyczne mogą dzięki temu zobaczyć miejsce drukarek w szerszym środowisku IT 
i podejmować odpowiednie działania. 

Skorzystaj z pomocy ekspertów 
HP Printing Security Advisory Services. We współpracy z klientem rozmawiamy z inwestorami, 
dokonujemy oceny bieżącego stanu zabezpieczeń, opracowujemy spójną strategię bezpieczeństwa 
i rekomendujemy rozwiązania pozwalające chronić działalność firmy. 
HP Managed Print Services. Oferujemy pełen zakres usług — od dostarczania kompletnych, 
gotowych do pracy rozwiązań po tworzenie indywidualnej strategii zwiększania bezpieczeństwa 
druku w obszarach wskazanych przez klienta. 
HP Financial Services (HPFS). Klientom wdrażającym rozwiązania HP z zakresu zabezpieczeń 
oferujemy elastyczne opcje leasingu i finansowania, wspomagające inwestowanie w najnowsze 
produkty i usługi. Do usług HPFS należy też wymazywanie lub niszczenie dysków w zwracanych 
urządzeniach, co pozwala zagwarantować poufność danych. 

 

 
1 Ponemon Institute, „Annual Global IT Security Benchmark Tracking Study”, marzec 2015 r. 
2 Help Net Security, „Why enterprise security priorities don’t address the most serious threats”, lipiec 2015 r. 
3 Ponemon Institute, „2015 Global Cost of Cyber Crime Study”, październik 2015 r. 
4 Na podstawie recenzji HP dotyczącej udostępnionych w 2015 roku wbudowanych funkcji zabezpieczeń konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko HP oferuje jednocześnie funkcje zabezpieczeń umożliwiające 
kontrolę spójności nawet na poziomie systemu BIOS i funkcje automatycznej naprawy. W celu aktywacji funkcji zabezpieczających może zajść konieczność aktualizacji pakietu serwisowego FutureSmart. Niektóre funkcje 
zostaną udostępnione jako pakiet serwisowy HP FutureSmart w wybranych, już dostępnych modelach drukarek klasy Enterprise. Lista zgodnych produktów znajduje się na stronie internetowej 
hp.com/go/LJCompatibility. Więcej informacji: hp.com/go/printersecurityclaims.  
5 Oprogramowanie HP JetAdvantage Security Manager należy kupić oddzielnie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę hp.com/go/securitymanager. Stwierdzenie dotyczące konkurencji bazuje na przeprowadzonych 
wewnętrznie przez HP badaniach oferty konkurencji (Porównanie bezpieczeństwa urządzeń, styczeń 2015 r.) oraz raporcie na temat rozwiązania HP JetAdvantage Security Manager 2.1 opracowanym przez Buyers 
Laboratory LLC w lutym 2015 r.  
6 Rozwiązania mogą nie być obsługiwane przez niektóre urządzenia HP. Rozwiązania mogą wymagać zakupienia dodatkowych opcji. 
7 Oprogramowanie HP JetAdvantage Private Print jest dostępne bezpłatnie i wymaga połączenia drukarki z Internetem oraz włączenia usług internetowych. Dostępna w wybranych krajach. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie hpjetadvantage.com/ondemand. 
8 Funkcja HP JetAdvantage Connect jest zgodna z czołowymi urządzeniami przenośnymi. Urządzenia z systemami operacyjnymi Android™, Google Chrome™ i Microsoft® wymagają jednorazowego zainstalowania 
specjalnego dodatku. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna na stronie hp.com/go/JetAdvantageConnect. 
9 Rozwiązanie HP ePrint Enterprise wymaga oprogramowania serwerowego HP ePrint Enterprise. Opcja oparta na aplikacji wymaga smartfona z łącznością z Internetem i obsługą poczty elektronicznej: urządzenia 
BlackBerry® z systemem OS 4.5 lub nowszym; urządzenia iPhone 3G (lub nowszego), iPad lub iPod touch (2. generacji) z systemem iOS 4.2 lub nowszym lub urządzenia z systemem Android w wersji 2.1 lub nowszej. 
Dodatkowo wymagana jest osobno zakupiona usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz aplikacja HP ePrint Enterprise. Opcja opierająca się na poczcie elektronicznej wymaga dowolnego urządzenia 
z obsługą poczty elektronicznej oraz autoryzowanego adresu e-mail. Rozwiązanie współpracuje z drukarkami obsługującymi języki PCL5/6, PCL3 i PCL3GUI (HP i innych producentów). 
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