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BLI PaceSetter w regionie Europy Zachodniej
2017–2018: bezpieczeństwo obrazowania dokumentów

W każdej organizacji bezpieczeństwo danych, dokumentów i urządzeń to kwestia najwyższej 
wagi, ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa i wycieki stają się coraz powszechniejsze i mają coraz 
bardziej druzgocące skutki. Niestety drukarki i urządzenia wielofunkcyjne często stanowią słabe 
ogniwo w łańcuchu obsługi dokumentów, umożliwiając podejmowanie przestępczych działań w sieci 
biurowej. Na szczęście producenci sprzętu do obsługi dokumentów coraz skutecznej zabezpieczają 
i udoskonalają sprzęt, oprogramowanie i usługi w celu ochrony flot urządzeń biurowych. Aby określić 
wiodących producentów OEM na rynku, analitycy firmy Keypoint Intelligence przeprowadzili dogłębną 
ocenę ekosystemów zabezpieczeń 12 producentów OEM rozwiązań do obrazowania dokumentów. 
Szczegółowe badanie zostało podzielone na 140 punktów potencjalnego zróżnicowania w ośmiu 
kategoriach: uwierzytelnianie urządzeń, sterowanie funkcjami/ochrona zadań, bezpieczeństwo dysku 
twardego, integralność oprogramowania sprzętowego/aplikacji, bezpieczeństwo sieciowe, certyfikacja 
zabezpieczeń urządzenia, rozwiązania zabezpieczające do zarządzania flotą urządzeń oraz inne 
zabezpieczenia dokumentów związane z urządzeniami, ale zewnętrzne względem nich. Opierając 
się na tych wynikach, analitycy firmy BLI przyznali nagrodę PaceSetter w regionie Europy Zachodniej 
w dziedzinie bezpieczeństwa obrazowania dokumentów firmie Lexmark International, Inc.

Firma Lexmark osiągnęła bardzo dobre wyniki w tym badaniu, wyróżniając się w obszarach takich 
jak integralność oprogramowania sprzętowego i aplikacji, protokoły zabezpieczeń sieci urządzeń 
oraz rozwiązania zabezpieczające. Imponującą ofertę produktów firmy Lexmark uzupełniają 
zaawansowane rozwiązania zapewniające zintegrowane funkcje zabezpieczeń, takie jak bezpieczne 
zwalnianie wydruków i analiza ścieżek audytu. Warto zauważyć, że firma Lexmark oferuje rozwiązanie 
Markvision Enterprise umożliwiające wykrywanie, monitorowanie i automatyczne egzekwowanie 
zasad zabezpieczeń, oraz rozwiązanie Card Authentication pozwalające rozszerzyć mechanizmy 
uwierzytelniania na urządzeniach o karty stykowe lub bezstykowe. 

Firma Lexmark International, Inc. została uhonorowana 
prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w regionie Europy 
Zachodniej w kategorii bezpieczeństwa obrazowania 
dokumentów przyznaną przez analityków firmy Keypoint 
Intelligence — Buyers Lab (BLI) ze względu na…

• Funkcje zabezpieczeń, które są dostępne 
standardowo w całej ofercie sprzętowej, 
od drukarek jednofunkcyjnych po 
zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne

• Holistyczne postrzeganie potrzeby 
zapewnienia funkcji zabezpieczeń sieci, 
floty i urządzeń, które ochronią je zarówno 
indywidualnie, jak i w ramach ekosystemu

• Platformę Markvision Enterprise zapewniającą 
zaawansowane funkcje zabezpieczeń 
w zakresie zarządzania urządzeniami 

• Najwyższe wyniki w prawie wszystkich 
kategoriach badania, obejmujących 
między innymi uwierzytelnianie urządzeń, 
bezpieczeństwo dysku twardego i zapewnienie 
integralności oprogramowania sprzętowego
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Oparte na rozbudowanych kwestionariuszach, szczegółowych wywiadach i autorskiej skali ocen nagrody Buyers 
Lab PaceSetter honorują producentów OEM rozwiązań do przetwarzania obrazów, którzy zajmują wiodącą 
pozycję na rynku w kategoriach takich jak bezpieczeństwo obrazowania dokumentów, platformy urządzeń 
wielofunkcyjnych i ekosystemy aplikacji oraz druk mobilny, a także na kluczowych rynkach wertykalnych.

Firma Keypoint Intelligence zapewnia kompleksową obsługę w branży obróbki obrazów cyfrowych. Dzięki 
niezrównanym narzędziom, szerokiej wiedzy i doświadczeniu przebijamy się przez zgiełk danych, aby zaoferować 
klientom obiektywne spostrzeżenia i reaktywne narzędzia, których potrzebują w zastosowaniach krytycznych 
pozwalających zdefiniować ich produkty i zwiększyć możliwości sprzedaży.

Od ponad 50 lat firma Buyers Lab jest globalnym źródłem bezstronnych i niezawodnych informacji, danych 
testowych i narzędzi do sprzedaży pozwalających uzyskać przewagę konkurencyjną w branży przetwarzania 
obrazów. To, co rozpoczęło się od publikacji konsumenckiej poświęconej sprzętowi biurowemu, przekształciło 
się w zasób obejmujący całą branżę. Firma Buyers Lab rozwija się wraz ze zmiennym pejzażem rozwiązań do 
obrazowania dokumentów, stale aktualizując swoje metody, rozszerzając ofertę usług i śledząc najnowocześniejsze 
rozwiązania.

„Uznając bezpieczeństwo za najważniejszy priorytet klientów we wszystkich organizacjach, firma Lexmark podejmuje 
kroki, aby zyskać zaufanie nabywców do oferowanych rozwiązań sprzętowych i programowych”, powiedział Jamie Bsales, 
dyrektor w dziale Solutions Analysis w firmie Keypoint Intelligence. „Urządzenia firmy Lexmark wyróżnia możliwość 
przeprowadzania kontroli pamięci przed uruchomieniem zadania, ponownego rozruchu w przypadku wykrycia problemu 
oraz przeprowadzania kontroli integralności oprogramowania sprzętowego podczas rozruchu. Tego rodzaju funkcje 
pomagają powstrzymać potencjalne zagrożenia. W badaniu szczególną uwagę zwróciła dbałość firmy Lexmark o szczegóły, 
co podkreśla obecność funkcji ochrony urządzeń, przepływów pracy i całej sieci.”
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