ineo SECURE
O nosso serviço para a sua paz de espírito
Como pode ter a certeza que os seus dados corporativos e informação empresarial valiosa está segura
e protegida contra roubo de dados? A resposta da Develop a isto é a proteção viável do ineo SECURE:
juntos determinamos quais das nossas padrões de segurança são adequados para si. Com este conjunto de medidas de segurança, damos aos seus equipamentos ineo
um nível adicional de proteção.

Exatamente que precisa – dados seguros
Pode ter lido relatórios recentes que questionam as normas de segurança de alguns
sistemas multifuncionais para o escritório. E tem razão em colocar algumas questões
críticas: “Como posso ter a certeza de que os meus dados valiosos estão seguros
contra roubo?” ou “Como posso impedir que os dados são roubados do meu equipamento multifuncional ou extraídos quando o disco rígido é removido?” As questões
são profundas, mas a resposta é simples. Se o seu equipamento multifuncional é
uma ineo da Develop, tudo que precisa de fazer é ativar os recursos de segurança
incorporados no equipamento. Isso pode ser efetuado nas suas instalações – ou
antes da entrega se ainda não decidiu qual o equipamento a comprar. Uma vez
instaladas as salvaguardas do ineo SECURE, pode ter a certeza de que os seus dados
de impressão irão usufruir de uma proteção de segurançã intransigente. O seu equipamento multifuncional ineo e o seu disco rígido (HDD) serão protegidos para garantir que os seus dados estão mais que seguro – estarão ineo SECURE!
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3 principais considerações para a sua segurança de impressão
1. Autenticação
O acesso aos equipamentos de
impressão é seguro?

2. Proteção de dados
O que acontece aos seus dados após
envio para a impressora?

3. Aplicação de regras automatizadas
As suas proteções continuam em
vigor?

ineo SECURE cobre estas três áreas e proporciona-lhe paz de espírito no que respeita à sua segurança de impressão.

Os seus ativos comerciais mais valiosos –
e vulneráveis
De todos os seus ativos comerciais é bem possível que
os seus dados sejam os mais valiosos – e mais vulneráveis. Mas salvaguardar estes ativos de forma segura não podia ser mais simples: ineo SECURE protege os
seus documentos, dados e informação corporativa,
evitando desta forma qualquer dano potencial à
posição financeira e reputação da sua empresa.

Como evitar quebras de segurança
Uma vez que o risco de quebras de segurança está a
aumentar drasticamente, tornamos a segurança dos
dados de impressão uma prioridade para os nossos
equipamentos e serviços empresariais.
Veja este vídeo para saber mais
https://vimeo.com/user22842234/review/140435365/9cc281138a

Garantir paz de espírito
Os hackers podem aceder aos equipamentos com relativa facilidade caso a palavra passe standard nunca tenha
sido alterado. Por isso garantimos que cada palavra
passe do admin é alterada do modo padrão para uma
palavra passe única e segura para impedir o acesso não
autorizado. Também equipamos cada equipamento
bizhub com um mecanismo de controlo para garantir
que a palavra passe do admin seja definida de forma
mais segura, i.e. com uma combinação suficientemente
segura de carateres e números.
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Documentos e disco rígido protegido com palavra passe – os dados não se extraviam
Os documentos críticos para o negócio podem ser armazenados numa caixa ou pasta protegida por palavra
passe no disco rígido do equipamento bizhub. Se quiser
um nível de segurança ainda maior, o disco rígido pode
ser encriptado para evitar a leitura dos dados, até mesmo
se o disco rígido for removido. Embora não seja fácil de
remover um disco rígido de um equipamento de
escritório, um disco rígido de uma bizhub bloqueado
através de uma palavra passe adicional que impossibilita
a leitura ou acesso aos dados se o disco for removido e
instalado noutro local.

O caminho simples para dados seguros
• Como os clientes da Develop customers podem ativar
as caraterísticas de segurança premiadas no seu ineo?
Simples. Pedem à Develop para fazer isso por eles.

Eliminação automática dos trabalhos de
impressão
Ao imprimir documentos na sua empresa, grandes quantidades de dados potencialmente confidenciais são enviados para a impressora e temporariamente armazenados.
Para evitar o acesso a tais dados, o ineo SECURE pode ser
configurado para o modo de eliminação automática –
ainda uma outra forma de proteger os dados críticos do
seu negócio no seu equipamento ineo.

Sempre o estado das suas definições de segurança em tempo real
Para a sua paz de espírito, poderá escolher uma aplicação
opcional que lhe informa num ápice se todas as suas
definições de segurança ainda estejam a funcionar e
reforçadas.

Para mais informação acerca do ineo SECURE
por favor veja a respetiva página de produto
Konica Minolta Business Solutions Portugal
Rua Prof. Henrique de Barros 4-10º B
www.develop.pt
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Toda a informação referente às capacidades de papel do alimentador de documentos, os
Portugal

Tel. +351 219 492 000

acessórios finais de processamento e as cassetes de papel referem-se ao papel de 80 g/
m² salvo indicado em contrário. Toda a informação referente à velocidade de impressão,
digitalização ou fax refere-se ao formato A4 de 80 g/m² salvo indicado ao contrário. Toda
a informação referente às gramagens de papel refere-se aos suportes recomendados pela
Konica Minolta.
Todos os dados técnicos correspondem ao conhecimento disponível na altura da
impressão. A Konica Minolta reserva-se o direito de efetuar alterações técnicas.
Develop e ineo são marcas registadas/nomes de produto da propriedade da Konica
Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Todos os outros nomes de marca ou produto são marcas registadas ou nomes de produto
dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade
ou garantia para estes produtos.
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