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2017-2018: Beveiliging documentbeeldvorming

In elke organisatie heeft de beveiliging van gegevens, documenten en apparaten de hoogste prioriteit, 
aangezien inbreuk en lekken steeds vaker voorkomen en steeds ernstigere gevolgen hebben. 
Helaas kunnen printers en MFP's vaak de zwakke schakel vormen in documenteigendomsketens 
en onbedoeld schadelijke activiteiten in een kantoornetwerk toelaten. Gelukkig hebben fabrikanten 
van kantoordocumenttechnologie hun hardware, softwareoplossingen en diensten sterker en beter 
gemaakt om de apparatuur op kantoren te beveiligen. Om te bepalen welke OEM's zich marktleider 
mogen noemen, hebben analisten van Keypoint Intelligence een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van 
de beveiligingsecosystemen van 12 OEM's in de documentbeeldvormingssector. In dit granulaire 
onderzoek werd dieper ingegaan op 140 mogelijke differentiatiepunten, onderverdeeld in acht 
categorieën: Apparaatverificatie, Functiecontrole/taakbeveiliging, Beveiliging van de harde schijf, 
Firmware-/appintegriteit, Netwerkbeveiliging, Certificaten voor apparaatbeveiliging, Oplossingen voor 
beveiliging vlootbeheer en overige producten voor documentbeveiliging die wel betrekking hebben op, 
maar geen deel uitmaken van die apparaten. Op basis van deze resultaten hebben de analisten van BLI 
Lexmark International, Inc. bekroond met een BLI PaceSetter Award voor West-Europa in de categorie 
Beveiliging documentbeeldvorming.

Lexmark behaalde zeer goede resultaten in dit onderzoek en onderscheidde zich op het gebied van 
onder andere integriteit van de apparaatfirmware en apps, beveiligingsprotocollen voor het netwerk 
van apparaten, en beveiligingsoplossingen. Het indrukwekkende assortiment van Lexmark is 
uitgebreid met sterke oplossingen die integrale beveiligingsfuncties bieden, zoals veilige vrijgave van 
afdrukken en audittrails van scans. In het bijzonder biedt Lexmark de opties Markvision Enterprise, 
waarmee beveiligingsbeleid wordt gevonden, gecontroleerd en automatisch ingeschakeld, en Card 
Authentication, een oplossing waarmee apparaatverificatie kan worden uitgebreid met functies voor 
een contact of contactloze kaart. 

Lexmark International, Inc. is door de analisten van 
Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) bekroond met de 
prestigieuze BLI PaceSetter Award voor West-Europa in 
de categorie Beveiliging documentbeeldvorming dankzij…

• De beveiligingsfuncties die standaard 
zijn ingebouwd in hun volledige 
hardwareportfolio, van eenvoudige printers 
tot geavanceerde MFP's

• De holistische kijk op het netwerk, de vloot 
en apparaten, met beveiligingsfuncties die 
deze onderdelen afzonderlijk, maar ook als 
ecosysteem beveiligen

• Hun Markvision Enterprise-platform, 
waarin krachtige beveiligingsfuncties voor 
apparaatbeheer beschikbaar zijn 

• Het feit dat zij de hoogste scores behaalden 
in bijna elke categorie in dit onderzoek, 
inclusief categorieën met betrekking tot 
apparaatverificatie, beveiliging van de harde 
schijf en firmware-integriteit 
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Op basis van uitgebreide enquêtes, diepgaande interviews en onze eigen beoordelingsschaal vormen de 
PaceSetter Awards van Buyers Lab een erkenning van OEM's op het gebied van documentbeeldvorming die 
in diverse categorieën hebben bewezen een ware marktleider te zijn, zoals Beveiliging documentbeeldvorming, 
Ecosystemen MFP-platformen en apps, Mobiel afdrukken en belangrijke verticale markten.

Keypoint Intelligence is een one-stop shop voor de digitale beeldvormingssector. Met onze ongeëvenaarde 
hulpmiddelen en verregaande kennis maken we een einde aan de chaos aan gegevens en bieden we onze klanten 
de eerlijke inzichten en responsieve hulpmiddelen die ze nodig hebben tijdens die missiekritieke momenten die 
bepalend zijn voor hun producten en voor een hogere verkoop.

Al meer dan 50 jaar is Buyers Lab wereldwijd de toonaangevende bron in de documentbeeldvormingssector 
voor onbevooroordeelde en betrouwbare informatie, testgegevens en concurrerende verkoopmiddelen. Wat 
ooit begon als een publicatie voor consumenten over kantoorapparatuur is uitgegroeid tot een allesomvattende 
bron voor de hele sector. Buyers Lab ontwikkelt zich op gelijke tred met het altijd veranderende landschap van 
oplossingen voor documentbeeldvorming. We werken onze methoden voortdurend bij, breiden ons assortiment 
continu uit en volgen toonaangevende ontwikkelingen op de voet.

“Lexmark erkent dat beveiliging voor alle klanten in alle organisaties de hoogste prioriteit moet hebben en onderneemt 
daarom stappen om ervoor te zorgen dat zij hardware en softwareoplossingen bieden waar de koper volledig op kan 
vertrouwen,” zegt Jamie Bsales, Director of Solutions Analysis van Keypoint Intelligence. “Lexmark maakte indruk doordat 
zij in staat zijn in runtime het geheugen te inspecteren, opnieuw op te starten bij foutdetectie en een integriteitscontrole 
van de firmware uit te voeren tijdens het opstarten. Dit zijn functies waarmee een beveiligingslek onmiddellijk kan worden 
gestopt. Door hun oog voor detail stak Lexmark er in dit onderzoek met kop en schouders bovenuit, met functies die 
apparaten, werkstromen en het netwerk als geheel beveiligen.”
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