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I M A G I N G

БЛИ успешан модел за западну Европу
2017-2018: безбедност у дигитализацији 
докумената

Безбедност података, докумената и уређаја представља највећу забринутост у свакој 
организацији, јер су кршења и цурења постали све чешћи и погубнији. Нажалост, 
штампачи и вишенаменски уређаји често могу бити слаба веза у ланцу чувања 
докумената и дозволити злонамерне активности у мрежи канцеларија. На срећу, 
међутим, произвођачи технологија канцеларијских докумената су ојачали и унапредили 
своја хардверска и софтверска решења и услуге како би заштитили канцеларијских 
флота. Да би се утврдило који произвођачи оригиналне опреме су водећи на тржишту, 
аналитичари из „Keypoint Intelligence“-а провели су детаљну евалуацију безбедносних 
екосистема 12 произвођача оригиналне опреме. Детаљна студија разложила се на 
140 тачака потенцијалне диференцијације у осам категорија: аутентификација уређаја, 
контрола функција / заштита посла, безбедност хард диска, интегритет фирмвера /  
апликација, мрежна безбедност, сертификати безбедности уређаја, решења за 
безбедност управљања флотама и друге понуде безбедности докумената повезане 
са, али спољне од самих уређаја. На основу ових налаза, аналитичари у компанији 
БЛИ доделили су компанији „Lexmark International, Inc.“ награду БЛИ успешан модел за 
западну Европу у пољу безбедности дигитализације докумената.
Компанија Лексмарк је у овој студији показала одличне резултате, истичући се у 
подручјима као што су фирмвер уређаји и интегритет апликација, протоколи за 
мрежну безбедност уређаја и безбедносна решења. Уз импресивне понуде компаније 
Лексмарк ту су и снажна решења која пружају интегралне безбедносне функције као 
што су безбедно штампање и скенирање докумената за ревизију. Наиме, компанија 
Лексмарк нуди „Markvision Enterprise“, који открива, надгледа и аутоматски спроводи 
безбедносне прописе и „Card Authentication“, решење које може проширити 
аутентификацију уређаја на контактну или бесконтактну картицу. 

Рад компаније „Lexmark International, Inc.“ је 
награђен престижном наградом БЛИ успешни 
модел за западну Европу у категорији безбедности 
докумената за документе од стране аналитичара 
из „Keypoint Intelligence - Buyers Lab“ (БЛИ) 
захваљујући...

• Безбедносним функцијама које су укључивале 
стандарде преко њеног хардверског портфолија 
од штампача са једном функцијом до напредних 
вишефункционалних уређаја

• Целовитом погледу на мрежу, флоту и уређаје са 
безбедносним функцијама како би их заштитила 
појединачно и као екосистем

• „Markvision Enterprise“ платформи која нуди јаке 
безбедносне функције за управљање уређајима 

• Оценама на највишем нивоу за скоро сваку 
категорију у студији, укључујући оне који покривају 
аутентификацију уређаја, безбедност хард диска и 
интегритет фирмвера 
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„Keypoint Intelligence“ је продавница на једном месту за индустрију дигитализације докумената. 
Са нашим ненадмашним алатима и неупоредивим знањем, прошли смо безначајне податке како 
бисмо клијентима понудили непристрасне увиде и одговарајуће алате који им требају у кључним 
моментима који дефинишу њихове производе и побољшавају њихову продају.

Већ више од 50 година, компанија „Buyers Lab“ је глобални ресурс индустрије дигитализације 
докумената за непристрасне и поуздане информације, тестне податке и конкурентне продајне 
алате. Оно што је започело као потрошачка публикација о канцеларијској опреми постало је 
свеобухватни ресурс индустрије. Компанија „Buyers Lab“ се развија у тандему са променљивим 
пејзажима решења за дигитализацију докумената, стално непрестано ажурирајући своје методе, 
проширујући своје понуде и пратећи врхунска достигнућа.

О „Keypoint Intelligence - Buyers Lab“

На основу исцрпних упитника, детаљних интервјуа и власничких оцена, награде за најуспешнији 
модел „Buyers Lab“-а награђују оне произвођаче оригиналне опреме за дигитализацију докумената 
који су показали вођство на тржишту у различитим категоријама, укључујући безбедност 
приказивања докумената, платформе за вишенаменске уређаје и екосистеме апликација, мобилно 
штампање и кључна вертикална тржишта.
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„Препознајући безбедност као врхунски приоритет за кориснике у свим организацијама, компанија 
Лексмарк предузима кораке како би осигурала да нуди хардверска и софтверска решења којима купци 
могу да верују“, рекао је Џејми Бсејлс, директор анализа решења у „Keypoint Intelligence“-у. „Компанија 
Лексмарк је импресионирала својом способношћу да обезбеди проверу тренутне меморије, поново 
покреће откривање проблема и покреће проверу интегритета фирмвера приликом покретања система. 
Ово су врсте функција које могу зауставити кршење у самом зачетку. Пажња компаније Лексмарк посвећена 
детаљима се истицала у овој студији, са функцијама које штите уређај, радне токове и мрежу у целини.“  
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