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I M A G I N G

BLI PaceSetter за Западна Европа
2017–2018: безопасност при графичното 
представяне на документи

Безопасността на данни, документи и устройства е обект на най-голяма загриженост 
във всяка организация, тъй като нарушенията и изтичането на информация стават все 
по-чести и все по-опустошителни. За съжаление, принтерите и MFP често се оказват 
слабото звено във веригата за обработка на документация и позволяват злонамерена 
дейност в мрежата на офиса. За щастие обаче производителите на технологии за офис 
документация са заздравили и подобрили хардуера, софтуерните решения и услугите 
си, за да защитят машините в офисите. За да се определят кои ПОО водят на пазара, ана-
лизаторите на Keypoint Intelligence провеждат задълбочена оценка на екосистемите за 
безопасност на 12 ПОО за графичното представяне на документи. Детайлното изследва-
не, проведено в 140 точки на потенциално разграничаване, се простира в осем катего-
рии: удостоверяване на устройството, управление на функции/защита на работа, безо-
пасност на твърдия диск, цялост на фърмуера/приложението, безопасност на мрежата, 
сертификати за безопасност на устройството, решения за безопасност на управлението 
на наличното оборудване и други предложения за защита на документацията, които 
имат връзка с устройствата, но са външни за тях. Въз основа на намереното анализато-
рите на BLI присъдиха на Lexmark International, Inc. наградата BLI PaceSetter за Западна 
Европа в областта на безопасността при графичното представяне на документи.
Lexmark постигна много добър резултат в това изследване и особено в областите на 
фърмуер на устройството и цялост на приложението, протоколи за защита и решения 
за защита. За впечатляващите предложения на Lexmark допринасят добрите решения, 
предоставящи цялостни функции за безопасност, като например конфиденциално 
разпечатване и проследяване на сканирането. За отбелязване е, че Lexmark предлага 
платформата Markvision Enterprise, която открива, наблюдава и автоматично налага 
правила за безопасност, както и Card Authentication – решение, което може да разши-
ри удостоверяването на устройството към контактна или безконтактна карта. 

Lexmark International, Inc. получи престижната 
награда BLI PaceSetter за Западна Европа в 
категорията за безопасност при графичното 
представяне на документи от анализаторите 
на Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI) 
благодарение на своите…

• Стандарт с включени функции за безопасност за 
хардуерното портфолио – от принтери с една 
функция до сложни MFP машини

• Всеобхватен поглед върху мрежата, оборудването 
и устройствата с функции за безопасност, за да ги 
защитят поотделно и като екосистема

• Платформа Markvision Enterprise, предлагаща 
стабилни характеристики на безопасността при 
управление на устройството 

• Намира се в челните редици за почти всяка 
категория в изследването, включително категориите, 
покриващи удостоверяване на устройството, 
безопасност на твърдия диск и цялост на фърмуера
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Keypoint Intelligence е универсален магазин за бранша на цифровите изображения. С нашите 
несравними инструменти и ненадмината дълбочина на познанията ние преодоляваме шума в 
данните и предлагаме на клиентите си безпристрастен поглед отвътре и адаптивните инструменти, 
от които се нуждаят в тези най-важни за проекта моменти, които определят продуктите им и дават 
тласък на продажбите им.

За над 50 години Buyers Lab е главният ресурс в бранша на графичното представяне на документи за 
безпристрастна и надеждна информация, тестови данни и конкурентни инструменти за продажби. 
Това, което започва като публикация въз основа на мнението на потребители за офис оборудване, 
става всеобхватен ресурс за бранша. Buyers Lab се развива успоредно с постоянно променящия се 
пейзаж на решенията за графично представяне на документи, постоянно актуализираме нашите 
методи, разширяваме предлаганото от нас и следим най-новите разработки.

За Keypoint Intelligence – Buyers Lab

Въз основа на подробни въпросници, задълбочени интервюта и собствена оценъчна скала награ-
дите Buyers Lab PaceSetter се присъждат на тези производители на оригинално оборудване (ПОО) в 
областта на графичното представяне на документи, които са демонстрирали лидерство на пазара 
в различни категории, в т.ч. безопасност, MFP платформи и екосистеми на приложенията, мобилен 
печат и ключови вертикални пазари.
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“Като приема безопасността за главен приоритет за клиентите във всички организации, Lexmark предпри-
ема стъпки да гарантира, че ще предлага хардуерни и софтуерни решения, на които купувачите могат да се 
доверят”, казва Джейми Бсейлс, директор на анализа на решения в Keypoint Intelligence. “Lexmark впечат-
лява със способността си да предоставя проверка на оперативната памет, да рестартира при откриване на 
проблем и да задейства проверка на цялостта на фърмуера при зареждане на системата. Това са характе-
ристики, които могат да спрат нарушението на място. В това изследване изпъкна вниманието към детайла, 
отделено от Lexmark, и функциите, защитаващи устройството, работните потоци и мрежата като цяло.”  
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