ÁTFOGÓ BIZTONSÁG A HÁLÓZATHOZ ÉS AZ ESZKÖZÖKHÖZ

bizhub SECURE Platinum

FEJLETT VÉDELEM
MULTIFUNKCIÓS
BERENDEZÉSE
ÉRDEKÉBEN
A mindennapi használat során, legyen szó másolásról,
nyomtatásról, szkennelésről, faxolásról vagy a felhasználói fiók
használatáról. Mindez adatvédelmi kockázatokkal járhat, hiszen
a berendezések merevlemezén tárolt adatokhoz illetéktelenek
akár számottevő technikai tudás nélkül is hozzáférhetnek
és azokat lemásolhatják, nyilvánosságra hozhatják, vagy
visszaélhetnek velük.
A Konica Minoltánál tudjuk, hogy adatok védelme elengedhetetlen
és kulcsfontosságú. Anyavállalatunk a bizhub multifunkciós
berendezéseket úgy tervezte, hogy a legmagasabb szintű
adatvédelem biztosítható legyen. Eszközeink merevlemeze
számos felülírási és titkosítási eljárással védhető az illetéktelen
hozzáférések elől. Ezen funkciók a legtöbb készüléken elérhetők,
azonban konfigurálásuk és engedélyeztetésük szakképzett
technikusi beállítást igényel.

bizhub SECURE Platinum

Bizhub Secure elnevezésű megoldásunk egyszeri díjas szolgáltatásként
vehető igénybe, és az alábbi beállításokat* tartalmazza:
Adminisztrátori jelszó változtatás
(Egyéni 16 karakteres alfanumerikus jelszóval)
Ha az eszköz beállított jelszavát nem változtatja
meg, a hackerek könnyebben elérhetik adatait.
HDD teljes tartalmának titkosítása
(Egyéni 20 karakteres alfanumerikus titkosítás
kulccsal)
Ha a merevlemezt titkosítják, az adatok nem
olvashatóak, még akkor sem, ha a HDD-t
eltávolítják a berendezésből.
HDD lezárása
(Egyéni 20 karakteres alfanumerikus jelszóval)
A jelszózár szinte lehetetlenné teszi a HDD-n
tárolt adatok olvasását vagy elérését akkor is,
ha a merevlemezt eltávolították az eszközből és
egy másik számítógéphez vagy multifunkciós
eszközhöz kötötték.

Ideiglenes adat felülírás
(Az adatok nyomon követhetőségének
kiküszöbölésére)
A merevlemezen található adatok automatikusan
felülírhatóak, amikor a feladatot kinyomtatták
vagy a feladatot törölték a felhasználói fiókból.
Választható 1x-es vagy 3x-os újraírási beállítás
mód.
Automatikus törlés
Beállítható a merevlemezen lévő adatok
automatikus törlési ideje, amellyel
megakadályozható az illetéktelen hozzáférés.

A fentieket figyelembe véve javasoljuk az Ön vállalatánál üzemeltetett berendezése(ke)n történő biztonsági
beállításokat, amelyekkel biztosítható a személyes és céges adatok védelme, elkerülhetők az adatlopások
által okozott káros következmények továbbá csökkenthető a GDPR-nak nem megfelelés miatt indított hatósági
eljárások és pénzügyi szankciók kockázata.
* A beállítások géptípusonként eltérhetnek!

konicaminolta.hu/bizhubsecure

Amennyiben a multifunkciós eszköz merevlemez védelmén felül a berendezéshez kapcsolódó
hálózati biztonsági beállításokra is szüksége lenne, a bizhub Secure Platinum* megoldásunkat
javasoljuk, amelynek köszönhetően:
		

Letilthatók a nem biztonságos szolgáltatások, protokollok és portok a készüléken

		

SSL engedélyezhető a készüléken

		

Engedélyezi a hálózati felhasználó azonosítását és a felhasználó / rendszergazda fiók automatikus kijelentkezését

		

Engedélyezi a naplózott file-okat
* A beállítások géptípusonként eltérhetnek!

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért kérjük vegye fel a kapcsolatot Konica Minolta
értékesítési tanácsadójával.
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