Løsningsoversikt

Beskytt nettverket ditt med verdens
sikreste utskrifter

94 %
av finansbedrifter
sier at kopimaskin-/
skriversikkerhet er
viktig eller veldig viktig1

61 %
av organisasjoner
rapporterte mins ett
utskriftsrelatert brudd
i løpet av det siste året 2

43 %
56 % av selskapene
overser skrivere
i sine praksiser for
endepunktsikkerhet 3
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Bare 18 % av selskapene
overvåker skriverne mot
trusler.3 Hvordan er det
med dine?
Erkjenn at det finnes skjulte risikoer
Innenfor IT jobber man hele tiden med å beskytte konfidensiell informasjon, inkludert identiteten
til ansatte og kundedata, på tvers av flere enheter og miljøer. Selv om mange IT-avdelinger
iverksetter strenge sikkerhetstiltak på individuelle datamaskiner og i nettverket, blir skrivere
og bildebehandlingsenheter ofte oversett, og blir dermed stående ubeskyttet. Usikrede enheter
kan åpne hele nettverket for et angrep over Internett.

Se de potensielle kostnadene
«Som et resultat av deres
langsiktige investering
i skriversikkerhet, har
HP det bredeste og
dypeste utvalget av
sikkerhetsløsninger og
-tjenester på markedet.»
– Quocirca, januar 20174

2

Ett eneste sikkerhetsbrudd kan potensielt bli svært kostbart. Hvis privat informasjon settes i fare
på grunn av usikrede utskrifter og bildebehandling, kan konsekvensene bli identitetstyveri, stjålne
forretningshemmeligheter, ødelagt bedriftsprofil og -rykte samt rettssaker. I tillegg kan mislighold
av regel- og lovverk gi høye kostnader.

HP kan hjelpe
Forsvar nettverket ditt med verdens sikreste utskrift 5 – inkludert enheter som kan oppdage og stoppe
angrep automatisk. HP kan hjelpe deg å automatisere enhets-, data- og dokumentbeskyttelse
med et bredt utvalg løsninger. Våre eksperter på utskriftssikkerhet kan hjelpe deg å utvikle og
implementere en strategi for sikker utskrift fra A til Å.
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Beskytt enheter, data og
dokumenter
Det kan oppstå kritiske hull på flere punkter i miljøet for bildebehandling og utskrift. Når du forstår
disse sårbarhetene, kan du enklere redusere risiko.

Sårbare punkter for bildebehandling og utskrift
Registrere

MFP-er kan enkelt registrere
og rute jobber til flere
destinasjoner og slik potensielt
eksponere sensitive data

Lagringsmedier

Bildebehandlings- og
utskriftsenheter lagrer sensitiv
informasjon på interne
stasjoner eller harddisker,
og dette kan man få tilgang
til om de ikke er beskyttet

Skybasert tilgang
Usikret skytilkobling
kan eksponere data
for uautoriserte brukere

Kontrollpanel

Brukere kan utnytte
bildebehandlings- og
utskriftenheters innstillinger
og funksjoner fra et usikret
kontrollpanel, og til og med
deaktivere enheten

BIOS og fastvare

Fastvare som blir
kompromittert ved
oppstart eller under
kjøring, kan åpne en
enhet eller nettverket
for angrep

Porter og protokoller
Uautoriserte brukere kan
skaffe seg tilgang til enheten
via usikrede USB- eller
nettverksporter, eller
via usikrede protokoller
(som FTP eller Telnet)

Utskuffen

Utskuffen er det vanligste
stedet sensitive dokumenter
kan falle i feil hender

Mobil utskrift

Innskuffen

Ansatte som skriver ut
mens de er på farten,
kan ved et uhell eksponere
data eller la utskrifter bli
liggende ubeskyttet

Spesielle medier for utskrift
av sjekker, resepter og andre
sensitive dokumenter kan
klusses med eller stjeles fra
en usikret skuff

Administrasjon

Uten tilstrekkelig overvåking
kan det oppstå store
sikkerhetshull i hele flåten
som kan forbli uoppdaget,
og øke muligheten for
kostbare datarisikoer

Nettverk
Utskrifts- og
bildebehandlingsjobber
kan bli fanget opp
underveis til eller fra
enheter i nettverket
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Beskytt enheten
HP-skrivere er designet for å arbeide sammen med sikkerhetsovervåkings- og -styringsløsninger
for å bidra til å redusere risiko, øke samsvar med forskrifter og beskytte nettverket fra A til Å.
(Ikke alle funksjoner og løsninger er tilgjengelige på alle HP-enheter.) 6

Grunnleggende sikkerhetsrutiner

Finn ut mer
HPs tilpassede resirkuleringtjenester
hp.com/go/businessrecycling
HP Secure Managed Print Services
hp.com/go/securemps

Kryptert lagring med sikker sletting
All sensitiv informasjon som lagres på den interne stasjonen eller harddisken er potensielt tilgjengelig
for tyveri. HP-enheter leveres med innebygd kryptering for å beskytte data. Når lagrede data
ikke lenger er nødvendige, kan du bruke innebygde funksjoner for sikker overskriving av data
og sikker sletting av sensitiv informasjon.
Sikker avhending
HPs tilpassede resirkuleringtjenester kan sikre at data blir eliminert fra harddiskene før gamle
produkter resirkuleres på en ansvarlig måte.
Sikker tilgang til reparasjon av skriveren
Kjennskap til leverandørens sikkerhetsrutiner for vedlikehold av skriveren bidrar til å beskytte
sensitive data. Velg HP Secure Managed Print Services (MPS) eller HP-partnere for ekspertassistanse.
Deaktivering av ubrukte porter og protokoller
Reduser angrepsflaten gjennom riktig konfigurering av enheter. Deaktiver fysiske porter og usikrede
protokoller (som FTP eller Telnet) for å hindre uautorisert tilgang eller bruk.
Administratorkontroll av tilgang til enheter
Sett administratorpassord slik at kun IT-personalet eller annet autorisert personell kan sette
opp og konfigurere innstillingene på enheter.
Forhåndsgodkjenning av fastvarekode
Se neste side for informasjon om hvordan forhåndsgodkjenning kan beskytte flåten din mot
skadelig programvare.
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Avanserte sikkerhetsrutiner
Sertifisering etter felles kriterier
HPs bedriftsskrivere er sertifiserte som samsvarende med internasjonalt aksepterte
sikkerhetsstandarder, som Common Criteria Certification (CCC) og FIPS 140. Forsikre deg om at
enhetens fastvareoppdateringer er kodesignert for å bekrefte autentisiteten og integriteten av
koden og sikre samsvar.
Skriversikkerhetsfunksjoner oppdager og stopper angrep automatisk
HPs bedriftsskrivere inkluderer sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å beskytte dem fra å bli et
inngangspunkt for angrep i nettverket. Kun HP-skriversikkerhet tilbyr sanntidsoppdagelse,
automatisert overvåking og innebygd programvalidering for å stoppe trusler i det øyeblikket
de begynner.7

Finn ut mer
Innebygde skriversikkerhetsfunksjoner:
• HP Sure Start (BIOS-integritet)
• Forhåndsgodkjenning av fastvarekode
• Deteksjon av inntrenging på kjøretidspunktet
hp.com/go/printersthatprotect
HP JetAdvantage Security Manager:
hp.com/go/securitymanager

HP bedriftsskrivere, fra Pro8 til og med Enterprise,7 kan automatisk oppdage og stoppe et angrep
i alle faser av driften:
• Ved oppstart. Oppstartskoden (for Pro-enheter) eller BIOS (for Enterprise-enheter) er et sett

med instruksjoner som benyttes for å laste grunnleggende maskinvarekomponenter og starte
fastvare. Integriteten til koden blir validert ved hver oppstartssyklus, og bidrar til å beskytte
enheten mot angrep.
• Når du laster fastvare. Forhåndsgodkjenning sikrer at kun autentisk, godkjent HP-fastvare

som er digitalt signert av HP, blir lastet inn i minnet. Hvis det oppdages en uregelmessighet,
omstarter enheten til en sikker, frakoblet modus og venter på at godkjent fastvare skal bli lastet.
• Under kjøring. Innebygde HP-funksjoner hjelper til med å beskytte enhetenes minne mens

enhetene er i drift og koblet til nettverket, nettopp når de fleste angrepene forekommer. I tilfelle
angrep, skrus enhetene av.
HP Enterprise-enheter kan reparere seg selv
I tillegg til å være i stand til å oppdage og stoppe trusler, inkluderer HP Enterprise-skrivere
sikkerhetsfunksjoner som kan gjenopprette enheten for å maksimere driftstid og minimere
IT-involvering. 7 Disse funksjonene sørger for automatisk omstart i tilfelle angrep eller
uregelmessigheter.
• HP Sure Start er bransjens eneste selvreparerende BIOS.7 Hvis BIOS-en er kompromittert,

tvinger HP Sure Start frem en omstart og laster inn igjen en innebygd «gylden kopi».
• Deteksjon av inntrenging på kjøretidspunktet overvåker minnet og foretar omstart i tilfelle

et angrep. Administratorer kan få beskjed via SIEM-verktøy (SIEM – Security Information and
Event Management) som ArcSight eller Splunk.
Med investeringsbeskyttelsen som oppgraderbar FutureSmart-fastvare gir, kan du legge til
noen av disse innebygde funksjonene for å velge eksisterende Enterprise-skrivere.7
HP JetAdvantage Security Manager fullfører sjekksyklusen
Etter at det er foretatt en omstart, eller hver gang en ny enhet legges til i nettverket, vurderer
HP JetAdvantage Security Manager automatisk og om nødvendig endrer enhetens
sikkerhetsinnstillinger for at de skal være i samsvar med bedriftens policy.9 Det er ikke behov
for eksterne IT-ressurser.

Hvordan fungerer det?

Fire. Fullfører sjekksyklusen

Én. Laster
BIOS/oppstartskode

De innebygde
sikkerhetsfunksjonene
dekker tre primære trinn
i en HP-enhets syklus.

HP JetAdvantage Security
Manager sjekker og fikser alle
berørte sikkerhetsinnstillinger
i enheten

Hindrer at skadelig kode
utføres under oppstart ved
å sikre at kun HP-signert,
genuin kode lastes

Hvis de blir angrepet, kan
Enterprise-enheter foreta
omstart og reparere seg selv.

Tre. Beskytter kjøretidsminnet

HP JetAdvantage Security
Manager fullfører sjekksyklusen.

Beskytter driften ved å stoppe
angrep mens enheten kjører

To. Sjekker fastvare
Bidrar til å sikre at kun
autentisk, godkjent
HP-fastvare som er digitalt
signert av HP, blir lastet inn
i minnet
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Beskytt dataene
Datane trenger konstant beskyttelse, både mens de er lagret og i transitt. Her er noen viktige steg
for å hjelpe til med å sørge for sikker ankomst og bruk.6

Grunnleggende sikkerhetsrutiner
Nettverksstandardene 802.1x eller IPsec
Bruk krypterte nettverksstandarder for å beskytte data som overføres i nettverket mellom
enheten og administrative verktøy som HP Web Jetadmin eller den innebygde nettserveren.

Finn ut mer
HP Web Jetadmin
hp.com/go/wja
HP Universal skriverdriver med sikker kryptert utskrift
hp.com/go/upd
HP arbeidsflyt-løsninger
hp.com/go/documentmanagement
HP tilgangskontroll
hp.com/go/hpac

Krypter data som sendes
Beskytt skriverjobber som overføres til enheten med kryptering, som Internet Print Protocol
over TLS (IPPS). Eller HP Universal Print Driver Secure Encrypted Print som gir ekte symmetrisk
AES256-utskriftskryptering og -dekryptering fra klient til side, basert på et brukerdefinert
passord ved å bruke FIPS 140-validerte kryptografiske biblioteker fra Microsoft®.
Ved skanning kan HP JetAdvantage arbeidsflytløsninger bidra til å beskytte sensitiv informasjon
i tillegg til å øke effektiviteten. HP Capture and Route integreres for eksempel sømløst med
HP-tilgangskontroll for økt sikkerhet, med praktisk enkeltpålogging og mulighet til å overvåke
innhold for informasjonsstyring.10
Krypter lagrede data
Beskytt sensitiv bedriftsinformasjon lagret på harddisken, med innebygd kryptering. For et ekstra
sikkerhetsnivå kan tillegget HP Trusted Platform Module (TPM) legges til enheten for å styrke
beskyttelsen av kryptert påloggingsinformasjon og krypterte data ved automatisk å forsegle
enhetskrypteringsnøkler til TPM. Den gir sikker enhetsidentitet ved å generere og beskytte
private sertifikatnøkler.
Brannmurbeskyttelse
Hindre at skadelig programvare og virus får tilgang til nettverket ditt ved å begrense skrivertilgang
til datamaskiner i nettverket ditt.
Lokal brukergodkjenning
Reduser kostnader og sikkerhetsrisiko ved å kreve at brukere logger på med PIN/PIC-, LDAP- eller
Kerberos-godkjenning. Du kan også integrere disse med Active Directory.
Rollebasert tilgangskontroll
HP-administrasjon av kontroll av tilgangsrettigheter. Reduser kostnader og sikkerhetsrisiko ved
hjelp av restriksjoner på skriverfunksjoner. Med rollebasert tilgangskontroll kan du gi ulike rettigheter
til forskjellige brukere, eller til og med til hele avdelinger, avhengig av hva de trenger. Du kan
for eksempel begrense hvem som kan fakse, skanne til e-post eller skanne til faks.
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Avanserte sikkerhetsrutiner
Avansert godkjenning og sporing
Innfør avansert godkjenning (som passord, nærhetskort, smartkort eller biometri) og
sporingsløsninger for økt sikkerhet og kontroll.
• HP-tilgangskontroll med sikker godkjenning. Få tilbake kontrollen, forsterk sikkerheten og

Finn ut mer
HP tilgangskontroll
hp.com/go/hpac
HP JetAdvantage Connect
hp.com/go/JetAdvantageConnect

reduser kostnader med denne robuste godkjenningsløsningen. Få et bredt utvalg av avanserte
kontroller og muligheter, inkludert berør-for-å-godkjennes med NFC-aktiverte mobilenheter.
• HP-tilgangskontroll for jobbregnskap. Spor og samle nøyaktige data, analyser resultatene,

lag og send rapporter. Bruk utvunnede data til å fordele skriverkostnader, motivere ansatte
til å skrive ut smartere og forsyne IT med nødvendig informasjon for å forbedre prognosene
for hele skriverflåten.
Mobilenheter i nettverket
Bruk mobilenheter som en del av den totale utskriftssikkerheten for kontroll av skrivertilgang.
HP tilbyr serverbaserte løsninger som gir sikker pull-utskrift, i tillegg til avanserte administrasjonsog rapporteringsmuligheter.
• HP JetAdvantage Connect. Intuitiv, pålitelig mobilutskrift designet for bedrifter. Spar tid og

penger med sømløs samkjøring av eksisterende IT-nettverksverktøy og retningslinjer for å
administrere mobil utskrift. 11 Brukere kan skrive ut sikkert fra et stort utvalg smarttelefoner
og nettbrett, hvor de enn måtte trenge det, med samme enkle utskriftsopplevelse som med en PC.
• HP-tilgangskontroll. Denne løsningen inkluderer muligheter for å administrere mobil utskrift.

Den utnytter eksisterende e-postinfrastruktur og tillater mobilbrukere å sende en utskriftsjobb
via e-post til utskriftskøen, og siden hente den ut fra en hvilken som helst løsningsaktivert
skriver eller MFP. Beskytt nettverksutskriftsenheter med sikre godkjenningsfunksjoner, inkludert
Mobile Release.
Gi skriverne digitale sertifikater
Forbedre sikkerheten i skrivermiljøet ved å benytte digitale sertifikater for nettverkskrivere og
MFPer. Spar tid ved å bruke HP JetAdvantage Security Manager for automatisk installering og
fornying av sertifikater.9
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Beskytt dokumentet
Integrer smarte maskinvare- og programvareløsninger med den overordnede IT-sikkerhetsplanen
for å beskytte sensitiv informasjon på utskrevne dokumenter.6

Grunnleggende sikkerhetsrutiner
Kontroller tilgang til forhåndstrykte skjemaer
Utstyr skrivere og MFP-er med låsbare innskuffer for å bidra til å unngå tyverier av spesialpapir
som brukes til å skrive ut sjekker, resepter eller andre sensitive dokumenter.

Finn ut mer
HP JetAdvantage Secure Print
hp.com/go/jetadvantagesecureprint
HP JetAdvantage Private Print
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint
HP-tilgangskontroll
hp.com/go/hpac
HP og TROY-dokumentbeskyttelse
hp.com/go/HPandTROY

Bruk mulighet til PIN- eller pull-utskrift for å beskytte sensitive dokumenter
Brukere kan velge å benytte PIN- eller pull-utskrift, som både reduserer behovet for personlige
skrivere og risikoen for at utskrifter faller i gale hender. Disse sikkerhetstiltakene vil også redusere
mengden ikke avhentede utskrifter, som kan kutte kostnader og unødvendig avfall.
For PIN-utskrifter gjelder det at når brukere sender konfidensielle utskrifter, må de få tildelt en
PIN-kode som de må taste inn på enheten for å få ut jobben.
Pull-utskrifter lagrer skriverjobbene i skyen eller på brukerens PC. Brukere autentiserer på egenvalgt
utskriftsted for å hente og skrive ut egne jobber. HP tilbyr to skybaserte pull-utskriftløsninger:
• HP JetAdvantage Secure Print Med denne rimelige løsningen som er designet for SMB, kan jobbene

lagres i skyen eller på brukerens PC. Den er enkel å sette opp og bruke, lar brukere sende jobber
fra en mobil enhet og støtter enheter fra flere leverandører. 12
• HP JetAdvantage Private Print Få fordelene ved pull-utskrift, uten kompleksiteten og uten

tillegg i prisen. Det er enkelt å sette opp og krever ikke server, installasjon eller vedlikehold. 13

Avanserte sikkerhetsrutiner
Be om pull-utskrift for alle typer utskrifter
HP Access Control Secure Pull-utskrift. Beskytt konfidensiell informasjon, forbedre enhetssikkerheten
og øk effektiviteten. Denne robuste serverbaserte løsningen tilbyr flere former for autentisering,
inkludert skiltmerker og sikkerhets- og adminstrasjonsløsninger på konsernnivå.
Bruk MICR, vannmerker eller andre funksjoner som beskytter mot kopiering eller endring av
dokumenter
HP-og TROY-løsninger for å hindre forfalskninger inkluderer bruk av sikkerhetstoner som lager
flekker på papiret hvis den tukles med kjemisk, legger inn variable data-vannmerker på utskrevne
sider og inkorporerer maskinlesbare koder som sporer og reviderer individuelle dokumenter.
MFP-er kan ha innebygde antisvindelfunksjoner, inkludert spesielle signaturer, firmalogoer og
sikkerhetsskrifter, i sensitive utskrevne dokumenter som resepter, fødselsattester eller avskrifter.
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Overvåk og administrer
skrivermiljøet ditt
Sikkerhetsovervåkings- og -administrasjonsløsninger kan hjelpe deg med å identifisere sårbare
områder og etablere en samlet policybasert tilnærming til beskyttelse av data, redusere risiko,
og beholde denne profilen.6 Forebygger sikkerhetshull og hjelper deg å unngå kostbare forelegg.

Grunnleggende sikkerhetsrutiner
Oppdater enheter med nyeste fastvare/OS
Benytt HP Web Jetadmin 14 til å kjøre fastvareoppdateringer over hele flåten, og slik sikre deg at
enhetene er utstyrt med det siste innen enhetssikkerhet og sikkerhetsfunksjoner.
Overvåk skriverens sikkerhetshendelseslogg
HP-enheter sender skriverhendelser/-meldinger til en syslog-server slik at IT-avdelingen om
nødvendig kan korrigere problemer.
HP JetAdvantage Security Manager
Sikre HP-skriverflåten din med løsningen som
Buyers Laboratory (BLI) kaller banebrytende9
hp.com/go/securitymanager

Vurder og utbedre enhetsinnstillinger
HP JetAdvantage Security Manager. Reduser kostnader og ressurser til å vedlikeholde
flåtesikkerhet med bransjens eneste policybaserte verktøy for utskriftssikkerhetssamsvar.9
Etabler en flåteomfattende sikkerhetspolicy, automatiser oppdatering av enhetsinnstillinger
og installer og forny unike sertifikater mens du får de rapportene du trenger for å kunne
dokumentere samsvar.

Avanserte sikkerhetsrutiner
Distribuer SIEM-programvare for å oppdage og dokumentere trusler
Hendelsesdata fra HP FutureSmart-enheter kan bli sendt til hendelsespåvisningsverktøy som
ArcSight eller Splunk for sanntidsovervåking. IT-sikkerhet kan enkelt se skriversluttpunktene
som en del av det bredere IT-økosystemet for å oppdage og løse skriversikkerhetsvarsler.
Automatisk konfigurasjon av nye skriverenheter som legges til i nettverket
Sikkerhetsfunksjonen Instant-on er inkludert med HP JetAdvantage Security Manager og
konfigurerer automatisk nye enheter når de legges til i nettverket eller etter en omstart.
Samsvarsrapportering av skriverflåtens sikkerhet
Bruk HP JetAdvantage Security Manager til å lage rapporter som beviser samsvar,
for å demonstrere anvendelse av skrivernes sikkerhetsregler og sikring av kundedata.

9
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Få den hjelpen du trenger
Du trenger ikke beskytte og sikre helt alene. Et team av supportkonsulenter kan vise deg hvordan
du kan forbedre sikkerheten for data, enheter og dokumenter.
Samarbeid med sikkerhetseksperter for å vurdere sårbarheten i din nåværende skriversikkerhet.
Vi kan hjelpe deg å bygge en omfattende skriversikkerhetspolicy basert på bedriftsbehov og anbefalte
fremgangsmåter, samt lage en plan for å oppnå forbedret sikkerhet innenfor ditt unike miljø.

Kom i gang
Kontakt salgsrepresentanten din for å få mer informasjon om HPs sikkerhetsfunksjoner, -løsninger
og -tjenester som kan lede deg inn på en vei med bedre beskyttelse og trygghet.

Finn ut mer på
hp.com/go/printsecurity
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Gjelder for enheter i HP Enterprise-klassen lansert i begynnelsen av 2015, og er basert på HPs vurderinger av innebygde sikkerhetsfunksjoner publisert i 2016 i konkurrerende
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av FutureSmart-servicepakken kan være nødvendig for å kunne aktivere sikkerhetsfunksjoner. For en liste over kompatible produkter, se hp.com/go/PrintersThatProtect.
Du finner mer informasjon ved å gå til hp.com/go/printersecurityclaims.
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Velg HP Laser Jet Pro- og PageWide Pro-enheter med innebygde funksjoner som kan oppdage og stoppe angrep. Du får mer informasjon ved å gå til
hp.com/go/PrintersThatProtect.
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HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat. Du får mer informasjon ved å gå til hp.com/go/securitymanager. Sammenlignende påstander er basert på
HPs interne undersøkelser av konkurrentenes tilbud (Enhetssikkerhetssammenligning, januar 2015) og løsningrapport for HP JetAdvantage Security Manager 2.1
fra Buyers Laboratory LLC, februar 2015.
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Et tilleggspassord kreves når du sender informasjon til et passordbeskyttet sluttlager.
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HP JetAdvantage Connect fungerer med ledende mobilenheter. Et engangstillegg må installeres for enheter som kjører Android™-, Google Chrome™- og
Microsoft-operativsystemer. Du finner detaljer og en oversikt over operativsystemer som støttes, på hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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HP JetAdvantage Secure Print: Pull-utskrifter fungerer med alle skrivere og MFP-er som er koblet til nettverket. Autentiseringen på enheten er tilgjengelig for
mange HP LaserJet-, PageWide- og OfficeJet Pro-enheter og utvalgte enheter fra andre leverandører. Noen enheter kan kreve oppgradering av maskinvare. Det kreves
Internett-tilkobling for skylagring og henting av utskriftsjobber. Å kjøre en utskrift fra en mobil enhet krever nettverkstilkobling og QR-kode. Du finner mer
informasjon og en liste over støttede skrivere og MFP-er på hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint.
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HP JetAdvantage Private Printer er kun tilgjengelig i Nord-Amerika og utvalgte europeiske land. Kortleser kan kjøpes separat for utvalgte HP-skrivere og MFP-er
med berøringsskjerm. Les mer på hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.

14

HP Web Jetadmin er tilgjengelig for nedlasting gratis på hp.com/go/webjetadmin.

Registrer deg for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
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