AVANSERT SIKKERHET FOR DITT NETTVERK OG DINE ENHETER MED

bizhub SECURE Platinum

OPPDAG HVA

AVANSERT SIKKERHET

KAN GJØRE FOR VIRKSOMHETEN DIN

Når du arbeider med sensitiv informasjon, trenger du å vite at den er sikret.
Selv når du gjør enkle oppgaver som å skrive ut eller skanne dokumenter, kan
du gjøre data tilgjengelig for tyveri. Hvis du er avhengig av å garantere
sikkerheten til dataene dine, har du behov for en komplett tjeneste som tilbyr
beskyttelse og avansert sikkerhet for både nettverk og multifunksjonsmaskiner.
Konica Minoltas bizhub multifunksjonsmaskiner kommer med innebygd
industriledende sikkerhet. med bizhub SECURE Platinum kan vi i tillegg
skreddersy sikkerhetsfunksjoner etter dine behov. Enten du allerede har en
Konica Minolta bizhub-maskin eller vurderer å kjøpe en, kan vi aktivere bizhub
SECURE Platinum både ute hos kunden og før levering, slik at du kan arbeide i
visshet om at dataene er i gode hender.
bizhub SECURE Platinum-tjenesten kan aktiveres på alle Konica Minolta bizhub
multifunksjonsmaskiner, slik at virksomheter av alle størrelser kan være trygge
på at dataene er beskyttet. Når sikkerhetstiltakene til bizhub SECURE Platinum
er på plass, kan du være trygg på at utskriftsdataene er godt beskyttet.
Dine bizhub multifunksjonsmaskiner på nettverket er beskyttet for å sikre at
virksomhetens data er mer enn bare sikre – de er bizhub SECURE.

bizhub SECURE Platinum

DATA – VIRKSOMHETENS
MEST VERDIFULLE
OG SÅRBARE AKTIVA

Av alle virksomhetens aktiva er kanskje dataene de mest verdifulle – og mest sårbare. Men det å sikre dataene kunne ikke
vært enklere: bizhub SECURE Platinum beskytter virksomhetens dokumenter, data og firmainformasjon.

Viktige forhold å vurdere for sikkerheten til ditt bizhub-nettverk
Datasikkerhet
Med bizhub SECURE Platinum mottar virksomheten et nytt, unikt og sikkert passord for å
beskytte bizhub-enheten mot angrep. Videre kan
enheten beskyttes gjennom forskjellige krypterings- og overskrivingsmetoder, slik at all data som
passerer gjennom en bizhub forblir sikre. Krypteringen hindrer også at dataene kan bli lest i tilfelle
datainnbrudd, og de er sikret av et ekstra passord
i tilfelle noen skulle forsøke å installere harddisken
på annet sted.
Avansert nettverkssikkerhet
Når virksomheten sender informasjon over
nettverket, er det viktig å være trygg på at dataene
bare blir sendt til ønsket mottaker og ikke blir
lest av andre. Ved å aktivere nettverkskryptering
med HTTPS med bizhub SECURE Platinum, kan
du garantere at dataene blir sendt sikkert over
nettverket.

Tilgangskontroll
I enkelte kontormiljøer kan bizhub multifunksjonsmaskinen bli benyttet av personer med ulik
sikkerhetsklarering. Med bizhub SECURE Platinum
er det mulig å aktivere brukerautentisering og
tilordne ulike tilgangsnivåer til forskjellige brukere.
Du kan også aktivere automatisk utlogging fra
kontoer, slik at enheten er beskyttet mot ekstern
risiko.
Hold oversikten
Når virksomheten har behov for å sikre sine data,
er det viktig å vite at det er mulig å dokumentere
hvilken informasjon som sendes gjennom systemet.
bizhub SECURE Platinum støtter revisjonslogger
for virksomhetens bizhub-enhet, en funksjon som
samler inn en kronologisk oversikt over aktiviteten.

HVA ER DEKKET?

FØLGENDE FUNKSJONER ER

INKLUDERT I bizhub SECURE Platinum
✔ Endre administratorpassord
✔ Krypter hele innholdet på bizhub-harddisken
✔ Opprett et sikkert alfanumerisk passord for å låse
virksomhetens bizhub harddisk
✔ Eliminer alle spor av data selv om de er slettet med
Temporary Data Overwrite
✔ Still inn virksomhetens bizhub multifunksjonsmaskiner til
automatisk sletting av alt innhold i elektroniske mapper
✔ Deaktiver usikrede og uønskede tjenester, protokoller
og porter på virksomhetens bizhub
✔ Aktiver SSL på bizhub (selvsignert sertifikat)
✔ Aktiver autentisering av nettverksbruker og
automatisk utlogging av bruker/administratorkonto
✔ Aktiver revisjonslogger
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✔ IP filtrering

