KONTROLL OVER
ALLE SIKKERHETSUTFORDRINGER
HOLD PRINTERNE
UNDER KONTROLL

Få printerne integrert i
Konica Minoltas helhetlige
sikkerhetskonsept

Kundeeksempel: Skriversikkerhet

UTFORDRINGER
FOR KUNDEN
I dag har så godt som alle bedrifter multifunksjonelle printere (MFP-er), som
skriver ut, skanner, kopierer, fakser samt sender e-post. Siden systemene både har
harddisk og er koblet til bedriftens nettverk, samt at de vanligvis er plassert på
steder som er tilgjengelig for mange personer, kan de representere et betydelig
sikkerhetshull hvis de ikke er tilstrekkelig beskyttet.
Multifunksjonsprintere forankret i
arbeidsprosessene
Dette kan illustreres av følgende eksempel:
For en billeverandør med over
10 000 ansatte er kommunikasjon via
MFP en viktig del av arbeidsprosessene.
Multifunksjonssystemet legger til rette for
effektive arbeidsflyter og høyere produktivitet.
I mange avdelinger sitte de ansatte i åpne
kontorløsninger og deler en MFP-enhet.
Hvis mulig er MFP-enheten plassert på et lite rom,
eller i en litt fjern nisje. I de fleste tilfellene er
systemene ikke i direkte synsfelt. Siden
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utskriftsfilene blir sendt direkte til systemet, blir
ferdige utskrifter ofte liggende i utskuffen frem til
de blir hentet. Siden MFP-enhetene ofte er
plassert slik at de er tilgjengelig for et stort antall
personer og i mange tilfeller også for eksterne
besøkende, kan både kollegaer og besøkende få
tilgang til dokumentene som er skrevet ut, eller ta
dem med seg før de blir hentet av eieren.
Dette kan ha store konsekvenser, særlig hvis
dokumentene inneholder konfidensiell
informasjon.
MFP-enheten skanner og kopierer også
dokumenter, samt sender fakser. For at dette skal
være mulig må systemene være koblet til
billeverandørens bedriftsnettverk.
Forretningspartnere og kunder som har en avtale
på hovedkontoret kan også skrive ut dokumenter
på multifunksjonsprinteren. For å gjøre dette må
besøkende få tilgang til firmanettverket for å
sende data til printeren.
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Gateway for hackerangrep
Firmanettverk er et attraktivt mål for
hackerangrep. Nettkriminelle kan få tilgang til
firmanettverket og stjele sensitive data og skade
bedriften. Ofte er slike angrep eller trusler
nødvendig for at virksomheten skal forstå sine
egne sårbare områder. Dette er ikke ulikt det som
skjedde med en billeverandør. Da IT-avdelingen
hos billeverandøren merket et hackerangrep på
firmanettverket, hadde angriperne allerede stjålet
en betydelig mengde informasjon.
I tiden etter angrepet økte bevisstheten rundt
sikkerhet, inkludert sikkerhet på printerne.
Billeverandøren leide inn Konica Minolta for å
utvikle et sikkerhetskonsept for MFP-enhetene.
“Moderne multifunksjonssystemer er ikke bare
skrivere eller kopimaskiner. De er de sentrale
dokumentbehandlings- navene i virksomhetens
nettverk,”sier Christian Nyhus, Produktsjef for
Office Solutions hos Konica Minolta Business
Solutions Norway AS.

“Det er derfor viktig å implementere et dekkende
sikkerhetskonsept for MFP-ene i virksomheten.
Dette inkluderer egnet tilgangskontroll og
-rettigheter på MFP-ene, innstillinger for
nettverkssikkerhet, samt aktivering av
sikkerhetsfunksjoner for harddisker og minne.
Dette er eneste mulighet til å beskytte sensitiv
informasjon i form av utskrifter eller data lagret på
systemet, mot tyveri.”
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TJENESTER
FRA KONICA MINOLTA
Sentral dokumentbehandling

Dette betyr at i utarbeidelsen av et
helhetlig sikkerhetskonsept, bør
multifunksjonsmaskinen ikke ses på
separat, men i stedet som en del
av en komplett prosess.
Den må derfor overholde de samme
sikkerhetsreglene som alle andre enheter på
bedriftsnettverket. Billeverandøren hadde ikke
forstått dette, og hadde som en følge fullstendig
feilvurdert sikkerhetsrisikoen forbundet med
multifunksjonsprintere. For å beskytte systemene
i fremtiden var det første logiske steget å
forebygge uautorisert tilgang til systemene.
Som del av Optimised Print Services har Konica
Minolta samarbeidet med billeveerandøren for å
analysere hvilke sikkerhetsinnstillinger som er
nødvendig.
Regler for tilgangskontroll og sikkerhet
På grunnlag av denne analysen innførte
IT-avdelingen sikkerhetstiltak for å kontrollere
tilgang til printerne, samt innførte
sikkerhetspolicyer vedrørende bruk av systemene.
Som en del av sikkerhetskonseptet for MFP-ene
ble sikkerhetsfunksjonen bizhub SECURE aktivert
på MFP-ene for å beskytte enhetene, spesielt med
hensyn til nettverkstilgang og tilgang til

harddisker. Brukere og grupper ble definert og
konfigurert, slik at det ble definert hvem som
kunne jobbe i de ulike systemene.
De ansatte autentiserte seg selv enten ved hjelp
av et personlig passord, et ID-kort eller biometrisk
fingerveneskanning. Det finnes mange muligheter
avhengig av MFP-modell. Konica Minoltas
teknikere installerte bizhub SECURE på de
individuelle multifunksjonsprinterne hos kunden i
løpet av kort tid.
bizhub SECURE tilbyr pålitelige
sikkerhetsmekanismer
Med bizhub SECURE tilbyr Konica Minolta et
ekstra sikkerhetsnivå for bizhub MFP-er, som kan
tilpasses til behovene til den enkelte bedrift.
bizhub SECURE inneholder sterke
sikkerhetsfunksjoner særlig for harddisken på
MFP-en. I tillegg til tilgangskontroll, inkluderer
dette aktivering av overskriving av harddisk for
midlertidige data, kryptering av harddisk eller
konfigurasjon av automatisk sletting av lagret
data.
bizhub SECURE tilbyr også omfattende
sikkerhetsinnstillinger for å beskytte
nettverkssikkerheten gjennom ulike passord og
datasikringstiltak. For billeverandøren sikres
dette nå gjennom brukerautentisering, SSL- og
TLS-kommunikasjon og IPsec- og IP-adressefiltrering. Samtidig er virksomheten avhengig av
SMTP-autentisering for forbedret e-postsikkerhet
og S/MIME-kryptering av inneholder i e-poster.
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FORDELER FOR
KUNDEN
Høy dokument- og datasikkerhet garantert

Takket være de tilpassede
sikkerhetsfunksjonene, får
billeverandøren nå fordelen av høy
dokument- og datasikkerhet.
Siden hver bruker må logge på skriveren i henhold
til reglene for brukerkontroll og sikkerhet, kan
kun autoriserte personer få tilgang til ulike typer
informasjon. Takket være logginformasjon er det
mulig å registrere tilgang, bruk og mulige
sikkerhetsbredd på de enkelte MFP-enhetene.
Samtidig kan logginformasjonen brukes til
fakturering og kostnadsfordeling til brukere og
avdelinger.
Sikkerhet selv etter at MFP-enheten er tatt
ut av bruk
I tillegg sikrer det at all data lagret på harddisken
eller i hovedminnet på systemet som blir tatt ut av
drift, f.eks. etter at en kontrakt er utløpt eller når
en bedrift eller avdeling flytter til et annet lokale,
blir slettet. Dette sikrer at billeverandøren kan
være trygg på at sensitive data er beskyttet mot
uautorisert tilgang.

„Men én ting er helt klart,“ forklarer Christian
Nyhus. „Billeverandøren er godt beskyttet kun
fordi bedriften benytter et integrert
sikkerhetskonsept i hele virksomheten. Dette er
fordi slike tiltak ikke har noen effekt dersom man
kun ser på sikkerheten på MFP-enheten. Derimot
må alle systemene og applikasjonene i bedriften
sikres. Kun med en helhetlig sikkerhetsstrategi
kan hele virksomheten være godt beskyttet mot
hackerangrep.“

VIL DU LÆRE MER OM VÅRT
SIKKERHETSTILBUD ELLER
TA ET MØTE MED OSS?
konicaminolta.no

DIN KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS PARTNER:

Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykkingen, og kan endres uten varsel.
Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte priser eller spesifikasjoner er fri for feil.
Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.
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