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2017-2018: Dokumentumok képkezelésének biztonsága

Az egyre gyakoribb és egyre súlyosabb következményekkel járó behatolások és kiszivárogtatások 
miatt az adatok, dokumentumok és eszközök biztonsága minden cég és szervezet számára 
elsődleges fontossággal bír. A dokumentumkezelési láncban sajnos gyakran a nyomtatók és 
a többfunkciós nyomtatók lehetnek a gyenge láncszemek, amelyek támadható felületet jelentenek az 
irodai hálózatban. Szerencsére azonban az irodai dokumentumtechnológia gyártói megerősítették 
és továbbfejlesztették hardveres és szoftveres megoldásaikat és szolgáltatásaikat az irodai flották 
védelme érdekében. Annak megállapításához, hogy mely eredetiberendezés-gyártók vezetik 
a piacot, a Keypoint Intelligence elemzői mélyreható vizsgálatnak vetették alá 12 dokumentum-
képkezelő eredetiberendezés-gyártó biztonsági ökoszisztémáját. Az aprólékos tanulmány 140 
összevetési ponton alapul, amelyek a következő nyolc kategóriába sorolhatók: eszközhitelesítés, 
funkcióvezérlés/munkavédelem, merevlemez-biztonság, firmware/alkalmazások integritása, 
hálózatbiztonság, eszközbiztonsági tanúsítványok, flottakezelési biztonsági megoldások és más, 
az eszközökkel kapcsolatos, de rajtuk kívül álló biztonsági funkciók. A kapott eredményekre 
alapozva a BLI elemzői a dokumentum-képkezelési biztonság területén a nyugat-európai régió BLI 
PaceSetter díjával tüntették ki a Lexmark Internationalt.

A Lexmark nagyon jó eredményeket ért el a tanulmányban, és kiemelkedően teljesített a firmware- és 
alkalmazásintegritás, a hálózatbiztonsági protokollok és a biztonsági megoldások terén. A Lexmark 
elismerésre méltó kínálatát tovább erősítik a belső biztonsági funkciók, például a nyomtatványok 
biztonságos kiadása és a szkennelési auditnaplók. A vállalat kínálatában megtalálható a Markvision 
Enterprise, amely észleli, ellenőrzi és automatikusan alkalmazza a biztonsági szabályokat, valamint 
a Card Authentication, amely lehetővé teszi az eszközök hitelesítését egy érintős vagy érintés 
nélküli kártyával. 

A Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) elemzői 
a Lexmark International, Inc. vállalatnak ítélték 
a rangos BLI PaceSetter díjat a dokumentum-
képkezelési biztonság kategóriájában, köszönhetően…

• A biztonsági funkcióknak, amelyek 
a vállalat egész hardverkínálatára jellemzők 
az egyfunkciós nyomtatóktól egészen 
a fejlett, többfunkciós nyomtatókig

• A holisztikus szemléletnek, amellyel a hálózatokat, 
a flottákat és az eszközöket kezelik, különálló 
egységekként és egy ökoszisztéma részeként is 
gondoskodva a védelmükről

• A Markvision Enterprise platformnak, amely 
megbízható eszközkezelési biztonsági 
funkciókat nyújt 

• A tanulmány szinte összes kategóriájában 
elért kimagasló eredménynek, beleértve 
az eszközhitelesítést, a merevlemez-
biztonságot és a firmware-integritást
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A Buyers Lab PaceSetter díjával mindenre kiterjedő kérdőívek, részletes interjúk és egy szabadalmazott értékelési 
skála alapján olyan eredetiberendezés-gyártókat tüntetnek ki, amelyek piacvezetőnek bizonyultak különféle 
kategóriákban, például a dokumentumok képkezelési biztonsága, a többfunkciós nyomtatóplatformok és 
alkalmazás-ökoszisztémák, a mobil nyomtatás és a legfontosabb vertikális piacok terén.

A Keypoint Intelligence a digitális képalkotási iparág valódi szakértője. Páratlan minőségű eszközeink és 
megalapozott tudásunk révén kiemeljük a lényeget az adatok zavarából, olyan elfogulatlan belátást és érzékeny 
eszközöket kínálva ügyfeleinknek, amelyekre szükségük van az igazán fontos, termékeiket meghatározó és 
forgalmuk szempontjából döntő pillanatokban.

A Buyers Lab több mint 50 éve a dokumentumok globális képkezelési iparágának elfogulatlan és megbízható 
információkat, tesztadatokat és versenyképes értékesítési eszközöket kínáló, fő erőforrása. A szervezet egy 
fogyasztókra támaszkodó, irodai eszközökkel foglalkozó kiadványból nőtte ki magát egy mindenre kiterjedő 
iparági erőforrássá. A Buyers Lab igazodik a dokumentumok képkezelési megoldásainak egyre változó világához: 
folyamatosan fejlesztjük az eljárásainkat, bővítjük a kínálatunkat, és nyomon követjük az ágazatra jellemző 
legújabb fejlesztéseket.

„A Lexmark felismerte, hogy a biztonság elsődleges szempont a céges ügyfelek számára, és lépéseket tesz annak 
biztosítása érdekében, hogy megbízható hardver- és szoftvermegoldásokat kínáljon a vásárlóknak – mondta Jamie Bsales,  
a Keypoint Intelligence megoldáselemzésekért felelős igazgatója. – A futásidejű memóriavizsgálat, a probléma 
észlelésekor történő újraindítás, illetve a firmware épségének ellenőrzése rendszerindításkor csak néhány a Lexmark által 
biztosított, általános elismerést kiváltó funkciók közül. Pontosan ilyen funkciókra van szükség, ha el szeretnénk kerülni  
a biztonsági incidenseket. A tanulmányban külön kiemelték a Lexmark részletekre fordított figyelmét, illetve az eszközöket, 
munkafolyamatokat és az egész hálózatot védő funkciókat.”
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