
2 0 1 7 – 2 0 1 8

I M A G I N G

2017–2018 Premiul pentru Inițiatori

Premiul BLI pentru Inițiatori pentru Europa de Vest
2017-2018: Securitatea Imagisticii pentru Documente

Siguranța datelor, a documentelor și a dispozitivelor sunt preocupări principale în fiecare 
organizație, deoarece încălcările și scurgerile de informații devin din ce în ce mai frecvente și mai 
devastatoare. Din nefericire, imprimantele și MFP pot fi adesea veriga slabă din lanțul de custodie 
a documentelor și permit desfășurarea de activități răuvoitoare într-o rețea de serviciu. Din fericire, 
însă, producătorii de tehnologie pentru documente și-au întărit și îmbunătățit soluțiile de hardware, 
software și serviciile pentru protejarea flotelor de serviciu. Pentru a stabili ce producători de 
echipamente originale conduc piața, analiștii de la Keypoint Intelligence au efectuat o evaluare 
detaliată a ecosistemelor de securitate a 12 producători de echipamente originale de imagistică 
pentru documente. Studiul granular a examinat în profunzime 140 de puncte de diferențiere 
potențială, împărțite în opt categorii: Autentificarea dispozitivului, Controlul funcțiilor/Protecția 
locului de muncă, Securitatea hard diskului, Integritatea firmware-ului/aplicațiilor, Securitatea 
rețelei, Certificările de securitate a dispozitivelor, Soluții de securitate pentru managementul flotelor 
și alte oferte de securitate a documentelor legate de dar externe pentru dispozitivele în sine. Pe 
baza acestor rezultate, analiștii de la BLI au premiat Lexmark International, Inc., cu un premiu BLI 
pentru Inițiatori pentru Europa de Vest în arena Securității Imagisticii pentru Documente.

Lexmark a obținut rezultate foarte bune în acest studiu, remarcându-se în domenii precum 
integritatea firmware-ului și a aplicațiilor pentru dispozitive, protocoale de securitate ale rețelelor 
de dispozitive și soluții de securitate. Ofertele impresionante ale Lexmark includ soluții puternice 
care oferă caracteristici de securitate integrale, cum ar fi securizarea imprimării și lanțul de audit 
al scanării.  Lexmark oferă, în special, Markvision Enterprise, care descoperă, monitorizează și  
auto-aplică politicile de securitate și Autentificarea cardurilor, o soluție care poate extinde 
autentificarea dispozitivului la un card cu sau fără contact. 

Lexmark International, Inc. a fost onorat cu un 
prestigios premiu BLI pentru Inițiatori pentru 
Europa de Vest în categoria Securității Imagisticii 
pentru Documente de la analiștii de la Keypoint 
Intelligence - Buyers Lab (BLI) , datorită…

• Caracteristicilor de securitate incluse 
în mod standard în portofoliul său de 
hardware, de la imprimantele cu o singură 
funcție la MFP avansate

• Imaginii globale a rețelei, a flotei și a dispozitivelor 
cu caracteristici de securitate pentru a le proteja 
individual și ca ecosistem

• Platformei Markvision Enterprise care 
oferă caracteristici de securitate puternice 
pentru gestionarea dispozitivelor 

• Punctajelor de top pentru aproape toate 
categoriile din studiu, inclusiv cele care acoperă 
autentificarea dispozitivului, securitatea hard 
diskului și integritatea firmware-ului
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Pe baza chestionarelor exhaustive, a interviurilor detaliate și a unei grile de evaluare proprietare, premiile pentru 
Inițiatori acordate de Buyers Lab recunosc acei producători de echipamente originale de imagistică pentru 
documente care și-au demonstrat poziția de lider pe piață într-o varietate de categorii, printre care Securitatea 
Imagisticii pentru Documente, Platforme MFP & Ecosisteme pentru Aplicații, Imprimare mobilă și piețe verticale 
cheie.

Keypoint Intelligence este un magazin cu locație unică dedicat industriei de imagini digitale. Cu ajutorul 
instrumentelor inegalabile și al cunoștințelor vaste imbatabile, trecem dincolo de zgomotul datelor pentru a le 
oferi clienților perspective nedistorsionate și instrumente receptive de care au nevoie în momentele critice din 
activitate, care le definesc produsele și le stimulează vânzările.

De 50 de ani, Buyers Lab este resursa principală din industria globală a imagisticii de documente care oferă 
informații nedistorsionate și fiabile, date din testări și instrumente de vânzare competitive. Ceea ce a început ca 
o publicație orientată către client despre echipamente de birou a devenit o resursă atotcuprinzătoare în industrie. 
Buyers Lab evoluează în tandem cu peisajul mereu în schimbare al soluțiilor de imagistică pentru documente, 
actualizându-și constant metodele, extinzându-și oferta și urmărind tehnologiile de ultimă oră.

„Recunoscând securitatea ca fiind o prioritate principală pentru clienții din toate organizațiile, Lexmark ia măsuri pentru a se 
asigura că oferă soluții de hardware și software în care cumpărătorii pot avea încredere”, a declarat Jamie Bsales, Director 
de analiză a soluțiilor la Keypoint Intelligence. „Lexmark a impresionat cu capacitatea sa de a asigura inspecția memoriei la 
momentul rulării, repornire la detectarea problemelor și rularea verificării integrității firmware-ului la încărcarea sistemului. 
Acestea sunt tipurile de caracteristici care pot opri o încălcare pistele sale. Atenția Lexmark la detalii s-a evidențiat în acest 
studiu, cu caracteristici care protejează dispozitivul, fluxurile de lucru și rețeaua în general.”
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