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I M A G I N G

Batı Avrupa için BLI PaceSetter
2017-2018: Belge Görüntüleme Güvenliği

İhlaller ve sızıntılar yaygınlaşmakta ve daha fazla sorun haline gelmekte olduğundan veri, 
belge ve cihaz güvenliği her kurum için oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Ne yazık 
ki, yazıcılar ve MFP’ler, belgelerin muhafaza zincirinde en zayıf halka olabilir ve iş yeri 
ortamında kötü niyetli faaliyetlere açık olabilir. Bununla birlikte iyi bir gelişme olarak, ofis 
belge teknolojisi üreticileri, ofis filolarını korumak için donanım ve yazılım çözümleriyle 
birlikte sundukları hizmetlerin güvenlik düzeyini artırıp geliştirmektedir. Bu açıdan pazara 
liderlik eden üreticileri belirlemek üzere Keypoint Intelligence, 12 belge görüntüleme 
üreticisinin güvenlik ekosistemlerinde ayrıntılı bir değerlendirme gerçekleştirmiştir. Bu çok 
katmanlı değerlendirme, sekiz kategoride 140 olası ayırt edici kritere göre detaylandırılmıştır. 
Bu kategoriler: Cihaz Yetkilendirmesi, İşlev Denetimi/İş Koruması, Sabit Sürücü Güvenliği, 
Cihaz Yazılımı/Uygulama Bütünlüğü, Ağ Güvenliği, Cihaz Güvenlik Sertifikasyonları, Filo 
Yönetimi Güvenlik Çözümleri ve cihazların dışında kalan ancak onlarla bağlantılı diğer belge 
güvenliği çözümleri. Elde edilen bulgulara göre BLI analiz uzmanları, Lexmark International, 
Inc. şirketini Belge Görüntüleme Güvenliği alanında Batı Avrupa için BLI PaceSetter ödülüne 
layık görmüştür.

Lexmark bu değerlendirmede çok iyi bir puan alarak cihaz yazılımı ve uygulama bütünlüğü, 
cihaz ağ güvenliği protokolleri ve güvenlik çözümleri alanında çarpıcı bir başarı elde etmiştir. 
Bunun yanında güvenli yazdırma onay kontrolü ve tarama denetim geçmişi gibi entegre 
güvenlik özellikleri, Lexmark’ın sunduğu ekstra güçlü çözümlerdir. Lexmark’ın sunduğu; 
güvenlik politikalarını algılayan, izleyen ve bunların otomatik olarak zorunlu uygulanmasını 
sağlayan Markvision Enterprise ve cihaz yetkilendirmesinin temaslı veya temassız bir kart 
aracılığıyla yapılabilmesini sağlayan Kartlı Yetkilendirme de dikkat çekici özelliklerdir. 

Lexmark International, Inc., Keypoint Intelligence 
- Buyers Lab (BLI) analiz uzmanları tarafından 
yapılan değerlendirmeye göre özellikle aşağıda 
belirtilen özellikleriyle, Batı Avrupa için Belge 
Görüntüleme Güvenliği kategorisinde prestijli BLI 
PaceSetter ödülünü almaya hak kazanmıştır…

• Tek işlevli yazıcılardan gelişmiş MFP’lere 
kadar, donanım portföyünde standart olarak 
bulunan güvenlik özellikleri

• Tekil veya ekosistem olarak koruma 
sağlayan özellikler açısından ağ, filo ve 
cihazlara bütünsel yaklaşım

• Güçlü cihaz yönetim güvenliği özellikleri 
sunan Markvision Enterprise platformu 

• Cihaz yetkilendirmesi, sabit sürücü güvenliği 
ve cihaz yazılımı bütünselliği dahil olmak 
üzere değerlendirmede hemen her 
kategoride üst sıralarda yer alan puanlar 
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Kapsamlı anketler, ayrıntılı görüş alışverişleri ve tescilli değerlendirme kriterlerine göre verilen Buyers Lab 
PaceSetter ödülleri; Belge Görüntüleme Güvenliği, MFP Platformları ve Uygulama Ekosistemleri, Mobil 
Yazdırma ile başlıca sektörel pazarlar gibi çeşitli kategorilerde pazarda öne çıkan belge görüntüleme 
sektörü ürün üreticilerine (OEM) verilmektedir.

Keypoint Intelligence, dijital görüntüleme sektörü için hepsi bir arada çözümler sunmaktadır. Benzersiz 
araçlarımız ve bilgi birikimimizle müşterilere, ürünlerini tanımlayan ve satışlarına olumlu katkı yapabilecek 
önemli anlarda ihtiyaç duydukları objektif bilgileri ve duyarlı araçları sunmak için verilerin neden olduğu 
karmaşıklığı sadeleştiriyoruz.

Buyers Lab, 50 yıldan fazla bir süreden beri, tarafsız ve güvenilir bilgiler, test verileri ve rekabetçi satış 
araçları sunma alanında belge görüntüleme sektöründe global bir kaynak olma işlevini üstlenmiştir. Ofis 
ekipmanları alanında tüketicilere yönelik yayıncılık olarak başlayan görev tanımımız sektör için kapsamlı 
bir kaynak haline gelmiştir. Buyers Lab, sürekli değişen belge görüntüleme çözümleri sektörüyle paralel 
olarak, sürekli gelişmekte, ürün ve hizmetlerini genişletmekte ve en yeni gelişmeleri izlemektedir.

Keypoint Intelligence Çözüm Analiz Direktörü Jamie Bsales, “Lexmark, güvenliğin tüm kuruluşlardaki müşteriler 
için en önemli öncelik olduğunu kabul ederek, satın alanların güvenebileceği donanım ve yazılım çözümlerini 
sunmak için gereken adımları atıyor” diyor. “Lexmark çalışma zamanı bellek denetimi, sorun üzerine yeniden 
başlatma algılama yeteneği ve sistem başlangıcında cihaz yazılımı bütünlük kontrolüyle öne çıktı. Bunlar süreç 
içinde oluşabilecek ihlalleri durdurabilecek nitelikteki özellikler. Büyük ölçekte cihaz, iş akışları ve ağ için koruma 
sağlayan özelliklerle Lexmark’ın ayrıntılara verdiği önem, bu değerlendirmede öne çıktı.” 
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