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2017–2018 Ocenenie PaceSetter

BLI PaceSetter pre západnú Európu
2017 – 2018: Zabezpečenie zobrazovania dokumentov

Zabezpečenie údajov, dokumentov a zariadení je v každej organizácii najdôležitejším 
problémom, pretože narušenia a úniky sa stávajú čoraz bežnejšími a škodlivejšími. Bohužiaľ, 
tlačiarne a multifunkčné zariadenia sú často slabým článkom reťazca pri spracovaní 
dokumentov a umožňujú vykonávanie škodlivých aktivít v kancelárskej sieti. Našťastie však 
výrobcovia technológie kancelárskych dokumentov sprísnili svoj pohľad a zlepšili hardvérové 
a softvérové riešenia spolu so službami na ochranu kancelárskych zariadení. Aby sme zistili, 
ktorí OEM výrobcovia sú na čele, analytici zo spoločnosti Keypoint Intelligence vykonali 
dôkladné hodnotenie bezpečnostných ekosystémov od 12 OEM výrobcov kancelárskych 
zariadení. Podrobná štúdia vyústila do 140 bodov potenciálnych odlišností rozložených do 
ôsmich kategórií: autorizácia zariadenia, kontrola funkcií/ochrana úloh, zabezpečenie pevného 
disku, integrita firmvéru/aplikácie, zabezpečenie siete, certifikáty zabezpečenia zariadení, 
riešenia zabezpečenia riadenia zariadení a iné ponuky na zabezpečenie dokumentov, ktoré nie 
sú súčasťou zariadení. Na základe týchto zistení analytici spoločnosti BLI udelili spoločnosti 
Lexmark International, Inc. ocenenie BLI PaceSetter pre západnú Európu v  kategórii 
Zabezpečenie zobrazovania dokumentov.

Spoločnosť Lexmark v tejto štúdii dosiahla veľmi dobré výsledky a vynikla v oblastiach ako 
integrita firmvéru zariadení a aplikácií, bezpečnostné protokoly zariadení a bezpečnostné 
riešenia. Okrem pôsobivých ponúk spoločnosti Lexmark sú k dispozícii presvedčivé riešenia, 
ktoré poskytujú komplexné bezpečnostné funkcie, ako sú zabezpečené uvoľnenie tlače 
a  skenovanie kontrolných postupov. Spoločnosť Lexmark ponúka platformu Markvision 
Enterprise, ktorá zisťuje, monitoruje a automaticky spúšťa bezpečnostné pravidlá. Okrem 
toho ponúka funkciu overovania kartou – riešenie, ktoré môže rozšíriť autentifikáciu zariadenia 
pomocou kontaktnej alebo bezkontaktnej karty. 

Spoločnosť Lexmark International, Inc. bola ocenená 
prestížnou cenou BLI PaceSetter pre západnú 
Európu v kategórii Zabezpečenie zobrazovania 
dokumentov od analytikov spoločnosti Keypoint 
Intelligence – Buyers Lab (BLI) vďaka:

• bezpečnostným funkciám, ktoré zahŕňali 
štandardné portfólio hardvéru od 
jednofunkčných tlačiarní po pokročilé 
multifunkčné zariadenia,

• holistickému pohľadu na sieť, súbor 
zariadení a zariadenia s bezpečnostnými 
funkciami, ktoré ich chránia individuálne aj 
ako ekosystém,

• platforme Markvision Enterprise, ktorá 
ponúka mohutné bezpečnostné funkcie pre 
správu zariadení, 

• skóre v hornej časti stupnice v takmer 
každej kategórii štúdie vrátane tých, ktoré 
zahŕňajú autorizáciu zariadenia, bezpečnosť 
pevného disku a integritu firmvéru.
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Na základe vyčerpávajúcich dotazníkov, detailných rozhovorov a vlastného ratingového hodnotenia sa 
ocenenie Buyers Lab PaceSetter udeľuje tým OEM výrobcom, ktorí preukázali vedúce postavenie na 
trhu v rôznych kategóriách, vrátane zabezpečenia tlače dokumentov, platformy multifunkčných zariadení 
a ekosystémov aplikácií, mobilnej tlače a kľúčových vertikálnych trhov.

Spoločnosť Keypoint Intelligence poskytuje komplexné služby pre odvetvie digitálneho zobrazovania. 
S našimi bezkonkurenčnými nástrojmi a neprekonateľnými znalosťami spracovávame množstvo dát, aby 
sme klientom poskytli nestranné posúdenie a pohotové nástroje potrebné v kritických situáciách, ktoré 
definujú ich produkty a znásobujú ich predaj.

Už viac ako 50 rokov je Buyers Lab pre priemysel zobrazovania dokumentov globálnym zdrojom 
nestranných a spoľahlivých informácií, testovacích údajov a užitočných predajných nástrojov. Začali sme 
ako spotrebiteľská publikácia o kancelárskych zariadeniach a stali sme sa celosvetovým priemyselným 
zdrojom. Spoločnosť Buyers Lab sa vyvíja podľa neustále sa meniacej ponuky zariadení na zobrazovanie 
dokumentov, neustále aktualizuje svoje metódy, rozširuje ponuku a sleduje najnovšie vývojové trendy.

„Spoločnosť Lexmark považuje bezpečnosť za najvyššiu prioritu pre zákazníkov vo všetkých organizáciách a podniká 
kroky, ktoré zabezpečia, že ponúkaným hardvérovým a softvérovým riešeniam budú môcť kupujúci dôverovať,“ 
povedal Jamie Bsales, riaditeľ pre analýzu riešení spoločnosti Keypoint Intelligence. „Spoločnosť Lexmark zapôsobila 
svojou schopnosťou kontroly pamäte, reštartom pri detekcii problémov a spustením kontroly integrity firmvéru pri 
spúšťaní zariadenia. Tieto typy funkcií môžu zastaviť narušenie systému. V tejto štúdii vynikla pozornosť spoločnosti 
Lexmark k detailom a funkciám, ktoré chránia zariadenie, pracovné postupy a sieť ako celok.“
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