
Ocenění Udavatel trendů 2017–2018

2 0 1 7 – 2 0 1 8

I M A G I N G

Udavatel trendů BLI pro západní Evropu
2017–2018: Zabezpečení reprodukce 
dokumentů

Vzhledem k tomu, že k narušení zabezpečení a únikům informací dochází stále častěji 
a jejich účinky jsou stále více devastující, zabezpečení dat, dokumentů a zařízení 
patří mezi hlavní priority každé organizace. Při manipulaci s dokumenty mohou být 
tiskárny a zařízení MFP bohužel často slabými články a mohou umožnit škodlivou 
činnost v kancelářské síti. Výrobci kancelářských technologií pro manipulaci 
s dokumenty ovšem naštěstí vylepšili svá hardwarová a softwarová řešení i služby 
a zvýšili jejich robustnost, aby nabídli vyšší stupeň ochrany. Analytici ve společnosti 
Keypoint Intelligence chtěli zjistit, kteří výrobci tvoří v tomto směru špičku odvětví, 
a proto provedli komplexní hodnocení bezpečnostních ekosystémů 12 výrobců 
řešení pro reprodukci dokumentů. Granulární studie prozkoumala 140 možných 
rozdílových bodů v osmi kategoriích: ověřování zařízení, kontrola funkcí / ochrana 
úloh, zabezpečení pevného disku, integrita firmwaru/aplikací, síťové zabezpečení, 
bezpečnostní certifikace zařízení, bezpečnostní řešení pro správu skupin zařízení 
a  ostatní externí možnosti zabezpečení pro zařízení. Analytici v laboratoři BLI na 
základě těchto zjištění udělili společnosti Lexmark International, Inc. ocenění Udavatel 
trendů BLI pro západní Evropu v oblasti zabezpečení reprodukce dokumentů.

Výrobce Lexmark získal v této studii velmi dobré hodnocení, když vynikal například 
v  oblastech integrita firmwaru zařízení a aplikací, bezpečnostní protokoly pro síť 
zařízení a bezpečnostní řešení. Působivou nabídku společnosti Lexmark doplňují 
robustní řešení, která nabízejí integrované bezpečnostní funkce jako zabezpečené 
uvolňování úloh nebo kontrolní sledování skenování. Lexmark také nabízí řešení 
Markvision Enterprise, které objevuje, sleduje a automaticky prosazuje bezpečnostní 

Analytici společnosti Keypoint Intelligence - 
Buyers Lab (BLI) udělili společnosti Lexmark 
International, Inc. prestižní ocenění Udavatel 
trendů BLI pro západní Evropu v kategorii 
zabezpečení reprodukce dokumentů za…

• Bezpečnostní funkce, které jsou standardní 
výbavou v jejím hardwarovém portfoliu od 
jednoduchých tiskáren po sofistikovaná 
zařízení MFP

• Holistický pohled na síť, skupinu a zařízení 
s bezpečnostními funkcemi pro ochranu 
jednotlivých součástí i celého ekosystému

• Platformu Markvision Enterprise, která nabízí 
robustní bezpečnostní funkce pro správu 
zařízení 

• Umístění na předních příčkách téměř 
v každé kategorii studie včetně ověřování 
zařízení, zabezpečení pevného disku 
a integrity firmwaru 
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Keypoint Intelligence nabízí kompletní služby pro odvětví digitální reprodukce. S našimi 
bezkonkurenčními nástroji a nepřekonatelnou hloubkou znalostí se propracováváme velkými 
objemy dat, abychom klientům nabídli objektivní pohled a užitečné nástroje, které potřebují 
v důležitých chvílích definujících jejich výrobky a podporujících jejich prodej.

Společnost Buyers Lab je již více než 50 let celosvětovým zdrojem objektivních a spolehlivých 
informací, testovacích dat a konkurenceschopných prodejních nástrojů pro odvětví reprodukce 
dokumentů. Co začalo jako publikace o kancelářském vybavení pro spotřebitele se stalo 
všeobjímajícím zdrojem pro odvětví. Společnost Buyers Lab se vyvíjí společně s neustále se 
měnícím prostředím řešení pro reprodukci dokumentů, ustavičně aktualizuje své metody, rozšiřuje 
svou nabídku a sleduje významné události.

Informace o společnosti Keypoint Intelligence - Buyers Lab

Ocenění Udavatel trendů laboratoře Buyers Lab je udělováno na základě vyčerpávajících 
dotazníků, komplexních rozhovorů a vlastní hodnoticí stupnici, a to výrobcům, kteří projevili vůdčí 
schopnosti v různých kategoriích včetně zabezpečení reprodukce dokumentů, platforem MFP 
a aplikačních ekosystémů, mobilního tisku a klíčových vertikálních trhů.
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zásady, a řešení Card Authentication, pomocí kterého lze rozšířit ověřování zařízení na kontaktní nebo 
bezkontaktní kartu. 

„Výrobce Lexmark chápe zabezpečení jako hlavní prioritu zákazníků ve všech organizacích a nabízí 
hardwarová a softwarová řešení, kterým kupující mohou věřit,“ řekl Jamie Bsales, ředitel pro analýzu 
řešení ve společnosti Keypoint Intelligence. „Společnost Lexmark zaujala nabídnutím kontroly provozní 
paměti, restartování v případě zjištění problému a kontroly integrity firmwaru při spuštění. Toto jsou 
funkce, které mohou zabránit narušení zabezpečení. Smysl pro detail společnosti Lexmark v této studii 
vynikl díky funkcím, které chrání zařízení, pracovní postupy a síť obecně.“  
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