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I M A G I N G

Nagrada BLI PaceSetter za zahodno Evropo
2017–2018: varnost upodabljanja dokumentov

Varnost podatkov, dokumentov in naprav je prva prednostna naloga v vseh organizacijah, 
saj vdori v sistem in uhajanja podatkov postajajo vse pogostejši in vse bolj uničujoči. Žal so 
tiskalniki in večfunkcijske naprave pogosto lahko šibek člen v verigi hrambe podatkov ter 
omogočajo zlonamerna dejanja v pisarniškem omrežju. Na srečo so proizvajalci tehnologije za 
pisarniške dokumente okrepili in izboljšali svojo strojno opremo, rešitve programske opreme 
in storitve za zaščito flote pisarniške opreme. Da bi določili, kateri izvirni proizvajalec opreme 
je vodilni na trgu, so analitiki podjetja Keypoint Intelligence opravili podrobno ocenjevanje 
varnostnih ekosistemov dvanajstih izvirnih proizvajalcev opreme za upodabljanje dokumentov. 
V podrobni raziskavi je bilo analiziranih 140 točk morebitnih razlik, razpršenih med osem 
kategorij: preverjanje pristnosti naprave, nadzor funkcij/zaščita poslov, varnost trdega diska, 
celovitost vdelane programske opreme/aplikacij, varnost omrežja, varnostna potrdila naprav, 
rešitve za varnost upravljanja flote naprav in druge ponudbe za varnost dokumentov, ki so 
povezane z napravami, vendar niso vgrajene vanje. Na podlagi teh ugotovitev so analitiki 
podjetja BLI družbi Lexmark International, Inc. podelili nagrado BLI PaceSetter za zahodno 
Evropo na področju varnosti upodabljanja dokumentov.

Znaka Lexmark je v tej raziskavi dosegla zelo dobre rezultate, saj je izstopala na področjih, 
kot so celovitost vdelane programske opreme in aplikacij naprav, varnostni protokoli za 
omrežje naprav in varnostne rešitve. Zavidljivo ponudbo izdelkov Lexmark dopolnjujejo dobre 
rešitve, ki zagotavljajo celovite varnostne funkcije, kot so varno tiskanje iz mobilnih naprav 
in nadzorne sledi optičnega branja. To sta zlasti Lexmarkovi rešitvi Markvision Enterprise, 
ki odkriva, spremlja in samodejno uveljavlja varnostne pravilnike, ter Card Authentication, ki 
lahko preverjanje pristnosti naprave razširi na stično ali brezstično kartico. 

Analitiki podjetja Keypoint Intelligence – Buyers 
Lab (BLI) so družbi Lexmark International, 
Inc. podelili prestižno nagrado BLI PaceSetter 
za zahodno Evropo v kategoriji varnosti 
upodabljanja dokumentov zaradi:

• varnostnih funkcij, ki so sestavni del celotne 
ponudbe strojne opreme od enofunkcijskih 
tiskalnikov do naprednih večfunkcijskih naprav;

• holističnega pogleda na omrežje, floto 
pisarniške opreme in naprave z varnostnimi 
funkcijami, ki jim zagotavljajo posamično 
zaščito in zaščito kot ekosistem;

• platforme Markvision Enterprise, ki ponuja 
kakovostne funkcije varnosti upravljanja 
naprav; 

• najvišjih ocen v skoraj vseh kategorijah 
raziskave, vključno s tistimi, ki zajemajo 
preverjanje pristnosti naprave, varnost 
trdega diska in celovitost vdelane 
programske opreme.
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Nagrade Buyers Lab PaceSetter se na podlagi podrobnih vprašalnikov, poglobljenih razgovorov in lastne 
ocenjevalne lestvice podelijo tistim izvirnim izdelovalcem opreme za upodabljanje dokumentov, ki imajo 
vodilni položaj trgu v različnih kategorijah, kar vključuje varnost upodabljanja dokumentov, platforme za 
večfunkcijske naprave in ekosisteme aplikacij, mobilno tiskanje in ključne vertikalne trge.

Keypoint Intelligence ponuja vse na enem mestu za industrijo digitalnega upodabljanja. Z edinstvenimi 
orodji in poglobljenim znanjem brez primere analiziramo velike količine podatkov, da strankam ponudimo 
nepristranske vpoglede in odzivna orodja, ki jih potrebujejo v ključnih trenutkih, ki opredeljujejo njihove 
izdelke in okrepijo njihovo prodajo.

Podjetje Buyers Lab je v industriji upodabljanja dokumentov že več kot 50 let globalni vir za zagotavljanje 
nepristranskih in zanesljivih informacij, podatkov preizkusov in konkurenčnih prodajnih orodij.  Kar se je 
začelo kot publikacija o pisarniški opremi za potrošnike, je zdaj postalo vseobsegajoči vir v industriji. Podjetje 
Buyers Lab se razvija skupaj z nenehno spreminjajočimi se rešitvami na področju upodabljanja dokumentov 
ter stalno posodablja svoje metode, razširja svojo ponudbo in spremlja najnovejše razvojne dosežke.

»S priznavanjem varnosti kot najpomembnejše prednostne naloge za stranke v vseh organizacijah si družba 
Lexmark prizadeva zagotoviti rešitve strojne in programske opreme, ki jim kupci lahko zaupajo,« je dejal Jamie 
Bsales, direktor analize rešitev pri podjetju Keypoint Intelligence. »Izdelki Lexmark so navdušili z zmožnostjo 
zagotavljanja pregleda pomnilnika med izvajanjem, ponovnega zagona ob zaznani težavi in izvajanja preverjanja 
celovitosti vdelane programske opreme ob zagonu. Tovrstne funkcije lahko preprečijo vdor v sistem. V tej raziskavi 
je izstopalo Lexmarkovo posvečanje pozornosti podrobnostim pri funkcijah, ki na splošno ščitijo napravo, poteke 
dela in omrežje.«
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