Λύσεις ασφαλείας της Epson

Λύσεις ασφαλείας για την
επαγγελματική εκτύπωση

Προστατεύστε ό,τι έχει σημασία
για την επιχείρησή σας
Με τις δικτυακές συσκευές εύκολα παραβλέπει κανείς τη σημασία των μέτρων
ασφαλείας. Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές (MFP), οι σαρωτές και άλλες
συνδεδεμένες ή δικτυακές συσκευές μπορεί να είναι ευάλωτες σε απειλές
ασφαλείας.
Μελέτη της Quocirca κατέδειξε ότι οι περισσότερες εταιρείες ενδιαφέρονται
για την πρόσβαση στο δίκτυο IT τους μέσω μη ασφαλούς σύνδεσης
εκτυπωτή και δεν διεξάγουν ελέγχους για τη διαδρομή των δεδομένων
όταν χρησιμοποιούν MFP, σαρωτές και φωτοαντιγραφικά. Ανακαλύψτε πώς
μπορούν οι λύσεις μας να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να είναι ασφαλής
και να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς περί δεδομένων της ΕΕ.
Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) περιλαμβάνει μια νέα σειρά
κανόνων για τις επιχειρήσεις. Ο νόμος επιβάλλει στις εταιρείες να συστηματοποιήσουν την προσέγγισή
τους για την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς η μη μεθοδική χρήση και αποθήκευση δεδομένων ή η
κακή χρήση μη αναγκαίων δεδομένων πελατών θα συνοδεύεται από σοβαρές ποινές που θα φτάνουν
έως τα 20 εκ. ευρώ ή το 4% του συνολικού τζίρου της εταιρείας, όποιο είναι μεγαλύτερο. Οι λύσεις
ασφάλειας της Epson μπορούν να σας βοηθήσουν να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς.

Λύσεις ασφαλείας της Epson
Η ενίσχυση των δικτυακών δυνατοτήτων των συσκευών σας είναι σημαντική για τις λύσεις ασφαλείας που
προσφέρουμε. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συσκευών της Epson σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους,
όλοι οι εκτυπωτές Epson WorkForce Pro κατασκευάζονται βάσει τριών αρχών:
1 Η ασφάλεια του προϊόντος αποτελεί βασική ποιοτική διαφορά
2 Οι πληροφορίες και τα στοιχεία της ασφάλειας κοινοποιούνται ενεργά, επομένως είστε πάντα ενήμεροι
3 Ελέγχονται διαρκώς τα ευάλωτα σημεία για τη μεγιστοποίηση της προστασίας των συσκευών
Λειτουργίες ασφαλείας, ειδικά για εσάς
Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια του δικτύου είναι δεδομένη στους
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και τους σαρωτές της Epson, μέσα από λειτουργίες που μπορούν
να σας βοηθήσουν με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR). Η ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας μας μπορεί να εξασφαλίσει
τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τις νεότερες απαιτήσεις ασφαλείας.

Εκτύπωση και σάρωση κωδικών PIN1

Ασφαλής επικοινωνία

Προστασία διευθύνσεων

Περιορίστε την πρόσβαση σε
εμπιστευτικές πληροφορίες που
εκτυπώνονται, χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία ασφαλούς κωδικού PIN σε
εκτυπωτές WorkForce Pro.

Φιλτράρετε τις διευθύνσεις IP, τις
υπηρεσίες, τη λήψη και τους αριθμούς
θυρών μετάδοσης που έχουν πρόσβαση
σε συσκευές Epson με τη λειτουργία
φιλτραρίσματος IP. Μπορείτε επίσης να
κρυπτογραφήσετε όλες τις δικτυακές
επικοινωνίες μέσω της λειτουργίας IPSec.

Αποτρέψτε την αποκάλυψη στοιχείων
διευθύνσεων και μη εξουσιοδοτημένης
κακής χρήσης με ασφαλή κωδικό
πρόσβαση κατά την επεξεργασία του
βιβλίου διευθύνσεων του εκτυπωτή σας.

Επεξεργασία εγγράφων και διαχείριση
δεδομένων

Στη συσκευή

Προστασία PDF

Οι διαχειριστές μπορούν να κλειδώνουν
απομακρυσμένα οθόνες για να
αποτρέψουν τις μη εξουσιοδοτημένες
τροποποιήσεις προφίλ. Όλα τα προφίλ
χρηστών είναι δυνητικά διαθέσιμα, όπου
κι αν βρίσκονται εντός της επιχείρησης.

Προσθέστε τη λειτουργία προστασίας
με κωδικό πρόσβασης σε σαρωμένα
αρχεία PDF για προστασία από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες και
αποτροπή επεξεργασίας και εκτύπωσης
εγγράφων.

Διαχειριστείτε πολλές εργασίες από ένα
κεντρικό σημείο, όπως τη σάρωση προφίλ
εργασιών και τα δικαιώματα πρόσβασης
των χρηστών. Οι διαχειριστές μπορούν
να ελέγχουν την πρόσβαση σε εργασίες
μέσω αναγνωριστικού χρήστη, LDAP
Active Directory και κωδικών PIN.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.epson.gr/bi-security-solutions

Γιατί να κάνετε την αλλαγή από
την τεχνολογία laser στους
επαγγελματικούς εκτυπωτές inkjet;
Οι προσπάθειες της Epson για την προστασία του περιβάλλοντος διευρύνονται
αποδεικνύοντας τον γνήσιο σεβασμό της προς αυτό. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για επιλογή
τεχνολογιών, κατανοούμε ότι οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην αξιοπιστία και
τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Όταν κάνετε την αλλαγή από τους εκτυπωτές laser στους
inkjet, δεν επιλέγετε απλώς χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερα απορρίμματα
και μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας: επιλέγετε επίσης και έναν ταχύτερο εκτυπωτή
υψηλότερης ποιότητας και απόδοσης με πολλαπλά οφέλη για την επιχείρησή σας.
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Μην μένετε πίσω – κάντε την αλλαγή σε επαγγελματικό εκτυπωτή inkjet σήμερα.
www.epson.gr/maketheswitch
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Δεν διατίθεται για όλες τις συσκευές.
Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, σε σύγκριση με επιλεγμένα ανταγωνιστικά μηχανήματα, κατόπιν εντολής της Epson. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr/inkjetsaving
Για να κατανοήσετε αυτήν την εξοικονόμηση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/maketheswitch

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 198 62 12
fax: 210-6828615
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

