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HP Inc. zet nieuwe standaard in printveiligheid
met HP Secure MPS
Vernieuwde Managed Print Services bieden bescherming tegen
cyberaanvallen op online printers

06 DECEMBER 2016, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

HP Inc., de marktleider in printing, heeft de HP Managed Print Services (MPS) geüpgraded

om zakelijke printnetwerken te beschermen tegen cyberaanvallen. HP’s MPS is daarmee de

veiligste manier van printen ter wereld.

AMSTELVEEN, 06 december 2016 — HP Inc., de marktleider in printing, heeft de HP

Managed Print Services (MPS) geüpgraded om zakelijke printnetwerken te beschermen

tegen cyberaanvallen. HP’s MPS is daarmee de veiligste manier van printen ter wereld1.

De nieuwe HP Secure MPS bevat onder meer geavanceerde en professionele

beveiligingsservices, software-oplossingen en uitgebreide mogelijkheden voor de

printinfrastructuur van klanten. Bovendien heeft HP het pre-configureren van HP-printers

voor beveiliging aangekondigd. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/SecureMPS.

“Online toegankelijke printers kunnen niet langer over het hoofd worden gezien bij het

beschermen van het bedrijf tegen cyberaanvallen, die steeds vaker voorkomen en

geavanceerder zijn,” zegt Ed Wingate VP & GM, JetAdvantage Solutions bij HP, Inc.  “Daarom

heeft HP een nieuwe standaard ontwikkeld voor Managed Print Services, die de beste

beveiliging toepast in alles wat we doen, zodat onze klanten alle uitdagingen op het gebied

van beveiliging aan kunnen.”

Professionele beveiligingsservices om de druk op IT te verminderen

HP heeft nieuwe implementatie services en professionele services toegevoegd aan HP

Secure MPS, zodat bedrijven hun beveiligingsactiviteiten kunnen uitbesteden en verbeteren

en tegelijkertijd waardevolle IT-middelen besparen. De nieuwe services en mogelijkheden

omvatten:

Print Security Implementation Service — HP biedt gespecialiseerde technici om

printerbeveiliging voor bedrijven te implementeren.

Print Security Advisory Retainer Service— HP’s bekwame veiligheidsadviseurs bieden

continue beveiligingsexpertise, geven updates over risico’s, ondersteunen bij het

regelmatig evalueren van beveiligingsplannen en bieden ad hoc ondersteuning bij

conformiteitscontroles.

Print Security Governance & Compliance— HP zorgt voor conformiteit door extern

beheer van beveiligingsinstellingen, controleert de printinfrastructuur op eventuele

problemen en rapporteert de status van de beveiliging en of deze conform richtlijnen

opereert.

Meer Training—HP heeft geïnvesteerd om beveiligingsexpertise onder MPS-

http://www.hp.com/go/SecureMPS


medewerkers en HP-technici te verhogen door veiligheidscertificaten zoals CompTIA in

het leven te roepen.

Verbeterde Reporting & Reviews—HP implementeert beveiliging in MPS-tracking en

rapportageprocessen voor meer inzicht in de printerinfrastructuur en om op de hoogte te

blijven van aanbevelingen op het gebied van beveiliging.

Nieuwe Tools & Services voor extern beheer— HP’s nieuwe hulpmiddelen in de MPS-

software automatiseren beveiliging zoals firmware-updates en wachtwoordcontrole,

zodat bedrijven vervelende beveiligingsactiviteiten uit kunnen besteden, als deel van het

MPS-contract.

“Organisaties moeten proactief stappen zetten om de zorgen omtrent veiligheid in de print-

en documentinfrastructuur aan te pakken. Een aanbieder van Managed Print Service (MPS),

zoals HP, moet gezien worden als een belangrijke partner in dit streven,” zegt Robert

Palmer, Research Director in IDC’s Imaging, Printing en Document Solutions team2.

Printers nu vooraf geconfigureerd voor veiligheid

HP zet de standaard op het gebied van zakelijk printen door aan te kondigen printers te

verkopen waarbij de minder beveiligde poorten standaard zijn gesloten. Daardoor moeten

gebruikers de poorten en protocollen openen wanneer deze nodig zijn, bij het installeren

van de printers in het netwerk.

Nieuwe aanpak bij instellingen – HP stopt verouderde, slecht onderhouden interfaces,

waaronder poorten, protocollen en versleutelingen die door het NIST als onveilig zijn

bestempeld, waaronder FTP en Telnet. Door de HP FutureSmart firmware-update in

november zijn adminwachtwoorden verbeterd en encryptie-instellingen voor zowel

nieuwe als bestaande HP Enterprise printers en MFP’s verbeterd.

Partnering met de Software Community – HP werkt samen met softwareontwikkelaars

om applicaties te verbeteren waardoor ze nieuwe en sterkere interfaces ondersteunen.

Daardoor kunnen extra interfaces in de nabije toekomst afgesloten worden.

Verbeterde oplossingen richten zich op data-, apparaat- en documentbeveiliging

HP JetAdvantage workflow en printoplossingen zijn ontworpen om belangrijke zakelijke

processen en taken te stroomlijnen. Dit leidt tot verminderde werkdruk en kosten voor IT,

verbeterde productiviteit van medewerkers en zorgt dat gebruikers veilig kunnen printen.

De nieuwste verbeterde veiligheidsinstellingen zijn:

HP Access Control—HP Access Control biedt authenticiteit, machtiging en veilige

printcapaciteiten, met verbeterde functionaliteit en ondersteuning voor SNMPv3, een

nieuwe kaartlezer vergroot de mogelijkheden en zorgt dat gebruikers kunnen in- en

uitloggen door hun pas of smart card te swipen.

HP Capture and Route—HP Capture and Route maakt het controleren van gescande

documenten makkelijker en volgt verstuurde documenten met een druk op de knop.

Nieuwe functies omvatten ondersteuning voor LDAP over SSL, data- en restencryptie

voor gescande data die opgeslagen zijn op de Capture and Route server, en MyMessages,

waardoor men onderlinge berichten en faxen direct kan printen.

Over HP



HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met

ons portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij

belevingen die indruk maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op

www.hp.nl.

Forward-Looking Statements

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and

assumptions. If the risks or uncertainties ever materialize or the assumptions prove

incorrect, the results of HP Inc. and its consolidated subsidiaries (“HP”) may differ

materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and

assumptions.

All statements other than statements of historical fact are statements that could be

deemed forward-looking statements, including but not limited to any projections of net

revenue, margins, expenses, effective tax rates, net earnings, net earnings per share, cash

flows, benefit plan funding, deferred tax assets, share repurchases, currency exchange

rates or other financial items; any projections of the amount, timing or impact of cost

savings or restructuring and other charges; any statements of the plans, strategies and

objectives of management for future operations, including the execution of restructuring

plans and any resulting cost savings, revenue or profitability improvements; any

statements concerning the expected development, performance, market share or

competitive performance relating to products or services; any statements regarding current

or future macroeconomic trends or events and the impact of those trends and events on HP

and its financial performance; any statements regarding pending investigations, claims or

disputes; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions

underlying any of the foregoing.

Risks, uncertainties and assumptions include the need to address the many challenges

facing HP’s businesses; the competitive pressures faced by HP’s businesses; risks

associated with executing HP’s strategy; the impact of macroeconomic and geopolitical

trends and events; the need to manage third-party suppliers and the distribution of HP’s

products and the delivery of HP’s services effectively; the protection of HP’s intellectual

property assets, including intellectual property licensed from third parties; risks associated

with HP’s international operations; the development and transition of new products and

services and the enhancement of existing products and services to meet customer needs

and respond to emerging technological trends; the execution and performance of contracts

by HP and its suppliers, customers, clients and partners; the hiring and retention of key

employees; integration and other risks associated with business combination and

investment transactions; the results of the restructuring plans, including estimates and

assumptions related to the cost (including any possible disruption of HP’s business) and the

anticipated benefits of the restructuring plans; the resolution of pending investigations,

claims and disputes; and other risks that are described in HP’s Annual Report on Form 10-K

for the fiscal year ended October 31, 2015, HP’s Quarterly Reports on Form 10-Q for the

fiscal quarters ended January 31, 2016, April 30, 2016 and July 31, 2016, and HP’s other

filings with the Securities and Exchange Commission. HP assumes no obligation and does

not intend to update these forward-looking statements. HP’s Investor Relations website at

http://www.hp.com/investor/home contains a significant amount of information about HP,

including financial and other information for investors. HP encourages investors to visit its

http://www.hp.com/investor/home
http://www.hp.nl/


website from time to time, as information is updated and new information is posted.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The

only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty

statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed

as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial

errors or omissions contained herein.

(1)Based on HP review of 2016 published security features of competitive in-class

printers. Only HP offers a combination of security features that can monitor to detect and

automatically stop an attack then self-validate software integrity in a reboot. For a list of

printers, visit: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. For more information:

www.hp.com/go/printersecurityclaims.

(2)Robert Palmer, IDC, “Securing the Print Infrastructure is Critical to Digital

Transformation” sponsored by HP, November 2016.
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HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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