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BLI PaceSetter para a Europa Ocidental
2017-2018: segurança de imagem documental

Uma das principais preocupações de uma organização prende-se com a segurança de dados, 
documentos e dispositivos, na medida em que as violações e fugas se tornam mais comuns  
e nocivas. Infelizmente, as impressoras e MFP podem muitas vezes ser o elo mais fraco na cadeia 
de armazenamento de documentos e permitir atividade mal intencionada na rede de um escritório. 
Por outro lado, os fabricantes de tecnologia documental intensificaram e melhorara o seu 
hardware, soluções de software e serviços de modo a proteger as frotas de escritórios. A fim de 
determinar as OEM que lideram o mercado, os analistas na Keypoint Intelligence levaram a cabo 
uma avaliação aprofundada dos ecossistemas de segurança de 12 OEM de imagem documental. 
O estudo granular perscrutou até 140 pontos de possível diferenciação em oito categorias: 
autenticação de dispositivos, controlo de funções/proteção de trabalhos, segurança de disco 
rígido, integridade de firmware/aplicações, segurança de rede, certificações de segurança de 
dispositivos, soluções de segurança de gestão de frota e outras opções de segurança documental 
relacionadas mas extrínsecas aos próprios dispositivos. Com base nestas conclusões, os analistas 
da BLI reconheceram a Lexmark International, Inc., com um prémio BLI PaceSetter para a Europa 
Ocidental, no campo da segurança em imagem documental.

A Lexmark teve uma ótima pontuação neste estudo, destacando-se em áreas como firmware 
de dispositivos e integridade de aplicações, protocolos de segurança em redes de dispositivos 
e soluções de segurança. A impressionante oferta da Lexmark inclui soluções poderosas que 
disponibilizam funcionalidades adicionais de segurança, tais como emissão segura para impressão 
e registos auditáveis para digitalização. A Lexmark oferece o notável Markvision Enterprise, que 
descobre, monitoriza e implementa em si próprio políticas de segurança e o Card Authentication, 
uma solução que pode expandir a autenticação de dispositivos para um cartão com ou sem 
necessidade de contacto. 

A Lexmark International, Inc. foi distinguida pelos 
analistas da Keypoint Intelligence - Buyers Lab 
(BLI) com um prestigiado prémio BLI PaceSetter 
na Europa Ocidental na categoria de segurança 
em imagem documental, graças às suas...

• Funcionalidades de segurança incluídas 
por defeito no seu portefólio de hardware, 
desde impressoras monofunção 
a avançadas MFP

• Visão holística da rede, frota e dispositivos 
com funcionalidades de segurança para 
os proteger individualmente e enquanto 
ecossistema

• Plataforma Markvision Enterprise que 
disponibiliza sólidas funcionalidades de 
segurança na gestão de dispositivos 

• Pontuação nos lugares cimeiros em quase 
todas as categorias do estudo, incluindo 
autenticação de dispositivos, segurança de 
disco rígido e integridade de firmware
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Com base em extensos questionários, entrevistas aprofundadas e uma escala de avaliação patenteada, os prémios 
Buyers Lab PaceSetter reconhecem as OEM de imagem documental que comprovaram a sua liderança em 
várias categorias, incluindo segurança de imagem documental, plataformas MFP e ecossistemas de aplicações, 
impressão móvel e importantes mercados verticais.

A Keypoint Intelligence é o local onde pode encontrar de tudo para a indústria de imagem digital. Com as nossas 
ferramentas incomparáveis e nível de conhecimentos único, filtramos toda informação supérflua e oferecemos 
aos nossos clientes perspetivas imparciais e ferramentas responsivas de que eles precisam naqueles momentos 
críticos para a sua missão e que definem os seus produtos e potenciam as suas vendas.

Durante mais de 50 anos, a Buyers Lab têm-se mantido como o recurso global da indústria da imagem documental 
para informação fiável e imparcial, dados de teste e ferramentas de vendas competitivas. O que começou 
como uma publicação orientada ao consumidor sobre equipamento para escritórios tornou-se num abrangente 
recurso da indústria. A Buyers Lab evolui à medida do cenário em constante mutação das soluções de imagem 
documental, atualizando constantemente os nossos métodos, expandindo a nossa oferta e acompanhando os 
desenvolvimentos inovadores.

“Reconhecendo a segurança como uma prioridade principal dos clientes em todas as organizações, a Lexmark está  
a tomar medidas para assegurar que oferece soluções de software e hardware em que os clientes podem confiar”, diz 
Jamie Bsales, diretor de análise de soluções na Keypoint Intelligence. “A Lexmark impressionou com a sua capacidade de 
providenciar inspeção de memória em tempo de execução, reinicialização em caso de deteção de problemas, e executar 
uma verificação de integridade de firmware no arranque. É este o tipo de funcionalidades que pode impedir uma violação 
nos seus rastreamentos. A atenção da Lexmark aos pormenores destacou-se neste estudo, com funcionalidade que 
protegem o dispositivo, fluxos de trabalho e a rede de forma significativa.”
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