MBROJMË
ZYRËN TUAJ

SA I SIGURT ËSHTË
INFORMACIONI NË
ZYRËN TUAJ?
Bizneset e sotme mbështeten së tepërmi mbi informacionin, duke krijuar rrjete
komplekse të lidhura teknologjie, procesesh, njerëzish e organizatash që shtrihen
përtej kufijve shtetërorë. Në epokën e transformimit elektronik, dalin praktika
të reja fleksibël pune, që riformësojnë zyrën dhe mënyrën se si njerëzit krijojnë,
shpërndajnë dhe konsumojnë informacionin. Sigurimi i të dhënave në këtë
ambient të komplikuar është më i vështirë se kurrë më parë, dhe shumica e
bizneseve investojnë në teknologji të sofistikuara, si p.sh. mure robuste mbrojtëse
kompjuterike, mbrojtje të përditësuar me antiviruse, softuerë sigurie etj. Por sakaq,
ata shpesh nuk e kuptojnë se këtë mbrojtje duhet ta shtrijnë edhe drejt printerëve
të zyrës, duke mbetur kështu më të cenueshëm se ç'mendojnë.

MENDONI PËR PRINTERËT TUAJ
Printerët shumëfunksionalë modernë (MFP) kanë evoluar në instrumente të fuqishme,
dhe njësoj si kompjuterët e serverët kanë dhe ata sisteme operative, disqe të mëdha të
brendshme, lidhen me rrjetin dhe internetit, si dhe ndahen nga përdoruesit për të procesuar
çdo ditë volume të mëdha dokumentesh të rëndësisë së lartë për biznesin.

•

•

•

•

CILAT JANË RREZIQET?
Përdoruesit e paautorizuar mund të
shohin informacione delikate të ruajtura
në MFP të pambrojtura
Disponueshmëria e infrastrukturës suaj
cenohet për shkak përdorimeve të
gabuara
Keqdashës të jashtëm fitojnë akses në
rrjetin tuaj përmes printerit dhe e përdorin
për sulme të mëtejshme
Ekspozim i dokumenteve konfidenciale të
harruara në sirtarin dalës pas printimit

•

•

•

•

 gatërrim i materialeve të ndryshme të
N
printuara që u përkasin përdoruesve të
ndryshëm
Dokumentet dërgohen me faks apo email
te marrësit e gabuar si rezultat i gabimeve
në shkrim
Të dhënat e printuara apo të skanuara
në transmetim e sipër interceptohen nga
hakerët
Humbje e të dhënave për shkak të
hedhjes së pakujdesshme të printerëve
pas nxjerrjes jashtë pune.

“Adoptimi i standardeve bazë për sigurinë e informacionit ia vlen të kryhet në zyrë
nëse punoni me volume të mëdha të dhënash. Printeri ditët e sotme nuk është më
një aparaturë e thjeshtë, por një server që rastis të printojë dhe në letër.”
(CISO, Publicis Groupe)
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ZGJIDHJE PRINTIMI TË SIGURT PËR
BIZNESIN TUAJ

Siguri dhe privatësi që në projektim
Kur ne projektojmë apo zgjedhim teknologji, produkte dhe shërbime
për klientët tanë, ne marrim parasysh impaktin e mundshëm të sigurisë
së informacionit në ambientet e klientëve tanë. Ndaj dhe printerët tanë
shumëfunksionalë për zyra vijnë të pajisur me një sërë funksionesh sigurie,
si standarde, ashtu edhe opsionale, që u mundësojnë bizneseve të çfarëdo
përmase të arrijnë nivelin e dëshiruar të mbrojtjes për:

PAJISJE

RRJETE

DOKUMENTE

STANDARDE DHE
CERTIFIKIME SIGURIE ME
NJOHJE NDËRKOMBËTARE
Printerët tanë shumëfunksionalë
"imageRUNNER ADVANCE" vlerësohen e
certifikohen rregullisht me metodologjinë e
kritereve të përbashkëta dhe në përputhje
me kërkesat e standardeve IEEE2600 për
sigurinë e pajisjeve të krijojnë kopje fizike.

NDËRMARRJEN
TUAJ

PROVA E
SIGURISË
"Canon" shfrytëzon një nga regjimet më
rigoroze të provës së sigurisë në sektorin e
pajisjeve për zyra. Teknologjitë e adoptuara
në katalogun tonë të produkteve u
nënshtrohen të njëjtave standarde të larta që
presim për vetë biznesin tonë.

Si drejtues të tregut në zhvillimin e zgjidhjeve novatore të printimit dhe të
menaxhimit të informacionit për zyrat dhe bizneset, "Canon" bashkëpunon me
klientët për t'i ndihmuar të përqafojnë një qasje përfshirëse ndaj sigurisë së
informacionit, një që i merr parasysh implikimet e sigurisë së teknologjisë sonë të
zyrës si pjesë e ekosistemit të tyre më të gjerë të informacionit.
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MBRONI
PAJISJEN TUAJ
Mbrojtje tërësore për asetet tuaja fizike
ZGJIDHJE AUTENTIKIMI TË
PËRDORUESVE
Mbrojeni pajisjen tuaj nga përdorimi i paautorizuar
duke implementuar një kontroll në hyrjen e
përdoruesve përmes autentikimit. Kjo ofron
dhe përfitimin e mëtejshëm duke u mundësuar
përdoruesve akses më të shpejtë në cilësimet e
tyre të preferuara dhe në punët e printimit, teksa
përforcon përgjegjshmërinë dhe kontrollin. Printerët
tanë për reparte vijnë të pajisur me "uniFLOW Online
Express" që është një zgjidhje fleksibël identifikimi,
që mundëson autentikimin e përdoruesve në
një databazë përdoruesish të krijuar në pajisjes,
autentikim në nivel domeni përmes serverit "Active
Directory" ose "uniFLOW". Kjo i jep bizneseve
shansin të kontrollojnë aksesin në pajisje, teksa
realizojnë balancën e duhur midis prakticitetit për
përdoruesit nga njëra anë dhe sigurisë nga ana tjetër.

MBROJTJA E TË DHËNAVE
NË NJËSINË E DISKUT
Në çfarëdo kohe, printeri shumëfunksional përmban
një volum të lartë të dhënash që duhen mbrojtur –
nga punët që presin në radhën e printimit, te fakset
e marra, të dhënat e skanuara, adresarët, regjistrat
e veprimeve dhe historikët e punëve. Pajisjet e
"Canon" ofrojnë një sërë masash për mbrojtjen e të
dhënave tuaja në çdo stad të jetëgjatësisë së pajisjes
dhe për të siguruar konfidencialitetin, integritetin
dhe disponueshmërinë e të dhënave.

SISTEM MENAXHIMI PËR
HYRJEN
Ky funksion ofron kontroll të detajuar të hyrjes
në funksionet e pajisjes. Administratorët mund të
përdorin rolet e ofruara standarde ose të krijojnë
të tjerë të posaç'm me nivelin e dëshiruar të
privilegjeve të hyrjes. Për shembull, përdoruesve
të caktuar mund t'u kufizohet fotokopjimi i
dokumenteve apo përdorimi i funksionit të
dërgimit.

4

Mbrojmë zyrën tuaj

CILËSIMI I POLITIKËS SË
SIGURISË
Pajisjet e fundit "imageRUNNER ADVANCE DX"
vijnë gjithashtu të pajisura me një funksion politike
sigurie që i mundëson administratorit të hapë të
gjitha cilësimet në lidhje me sigurinë në një meny
të vetme dhe t'i modifikojë përpara se t'i vërë në
zbatim në pajisje. Me t'u vënë në zbatim, përdorimi
i pajisjeve dhe ndryshimet e cilësimeve në vijim
duhet të pajtohen me politikën në fjalë. Politika
e sigurisë mund të mbrohet me një fjalëkalim
të posaçëm, ndaj hyrja në këtë zonë është e
kufizuar vetëm te specialisti përgjegjës i sigurisë
kompjuterike, duke shtuar një nivel të mëtejshëm
kontrolli e sigurie.

KONTROLLI I ADMINISTRIMIT
TË PAJISJES
Konfigurimi i pajisjes, si p.sh. cilësimet e rrjetit
dhe opsione të tjera të kontrollit u ofrohen vetëm
përdoruesve të kanë privilegje administratori
për të parandaluar ndryshimet e qëllimshme apo
aksidentale.

SIGURI PARANDALUESE
Produktet "imageRUNNER ADVANCE DX" ofrojnë
një sërë cilësimesh sigurie që lejojnë mbrojtjen
e printerëve nga sulmet. Funksioni i verifikimit
të sistemit në nisje mbron integritetin e pajisjes
gjatë ndezjes, ndërsa "McAfee Embedded
Control Software" siguron integritetin gjatë
gjithë jetëgjatësisë së pajisjes, duke parandaluar
modifikimin e programeve ose ekzekutimin e
programeve të paautorizuara gjatë funksionimit
të pajisjes. Për më tej, të dhënat e Syslog ofrojnë
informacion të gjendjes së sigurisë së pajisjes në
kohë reale, si dhe mundësi monitorimi (të dhënat
mund të lexohen nga një sistem i posaçëm SIEM
pale të tretë).

SA TË SIGURTA JANË PAJISJET TUAJA?
1

2

3

A i keni pajisjet për përdorim të
përbashkët dhe në pika
publike?

A mund të përfitojnë hyrje të
pasiguruar në pajisje
përdoruesit?

A keni në zbatim masa për
mbrojtjen e informacionit në
njësinë e diskut të pajisjes?
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A mund t'i ndryshojnë cilësimet
e pajisjes përdoruesit e
paautorizuar?

A e keni marrë parasysh ciklin
jetik të pajisjes suaj dhe hedhjen e
saj në formë të sigurt?

ENKRIPTIMI I NJËSISË SË DISKUT
Pajisjet tona "imageRUNNER ADVANCE DX"
i enkriptojnë të gjitha të dhënat në njësinë
e diskut, duke përmirësuar sigurinë. Qarku
i sigurisë përgjegjës për enkriptimin e të
dhënave pajtohet me standardin e sigurisë
"FIPS 140-2 Level 2" të vendosur nga qeveria
e SHBA-së dhe është i certifikuar sipas
programit "Cryptographic Module Validation
Program (CMVP)" të vendosur nga SHBAja dhe Kanadaja, si dhe programi "Japan
Cryptographic Module Validation Program
(JCMVP)".
FSHIRJA E NJËSISË SË DISKUT
Disa të dhëna, si p.sh. të dhëna imazhesh të
fotokopjuara apo të skanuara, si dhe të dhëna
dokumentesh që printohen nga kompjuterët,
ruhen vetëm përkohësisht në njësinë e diskut
dhe fshihen pas përfundimit të procesit të
printimit. Për t'u siguruar që të mos ketë mbetje
të këtyre të dhënave, pajisjet tona që vijnë
me njësi disku ofrojnë mundësinë e fshirjes së
rregullt të të dhënave të mbetura, si pjesë e
proceseve të punës.

AKTIVIZIM I TË GJITHA TË DHËNAVE DHE
CILËSIMEVE
Për parandalimin e humbjes së të dhënave
në rast ndërrimi apo hedhjeje të njësisë së
diskut, ju mund t'i mbishkruani të gjitha
dokumentet dhe të dhënat në disk, dhe t'i
riktheni cilësimet e pajisjes në vlerat fillestare.
PASQYRIMI I NJËSISË SË DISKUT*
Bizneset kanë mundësinë t'i rezervojnë të
dhënat në njësinë e diskut të pajisjes së tyre
duke përdorur një njësi tjetër opsionale disku.
Me kryerjen e pasqyrimit, të dhënat në të dyja
disqet janë tërësisht të enkriptuara.
* Opsionale për modele të zgjedhura. Për informacion të
mëtejshëm mbi ofrimin e funksioneve dhe të opsioneve në
gjithë katalogun e printimit për zyra, jeni të lutur të kontaktoni
me përfaqësuesin tuaj të "Canon".
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SIGURONI
RRJETIN

A MUND TË BËHET PRINTERI JUAJ SHKAS PËR T'JUA VËNË RRJETIN NË RREZIK?
•

A i lini të hapura ndaj sulmeve portat e rrjetit kompjuterik?

•

A kanë mundësi vizitorët të printojnë e skanojnë pa jua vënë rrjetin në rrezik?

•

 janë të sigurta dhe të mbështetura politikat tuaja për sjelljen e pajisjeve
A
personale në punë?

•

A janë të enkriptuara kanalet e të dhënave nga kompjuteri drejt pajisjeve dalëse?

•

 janë të siguruara të dhënat e printimit dhe të skanimit gjatë rrugës mes
A
pajisjeve?

"Canon" ofron një larmi zgjidhjesh sigurie për
t'jua mbajtur rrjetin dhe të dhënat të sigurta ndaj
sulmeve të brendshme dhe të jashtme.
FILTRIM I ADRESAVE IP DHE MAC
Mbrojeni rrjetin nga hyrjet e paautorizuara
nga palë të treta, duke lejuar vetëm
komunikimin me pajisje që kanë adresa të
caktuara IP apo MAC, si për komunikimin në
hyrje, ashtu edhe në dalje.
KONFIGURIM SERVERI DELEGUES
Caktoni një delegues për administrimin e
komunikimit në vend të pajisjes suaj, dhe
përdorni atë kur lidheni me pajisje jashtë
rrjetit.

MONITORIM I REGJISTRAVE
Regjistrat e ndryshëm ju mundësojnë
monitorimin e aktivitetit rreth pajisjes suaj,
duke përfshirë kërkesat e bllokuara për
komunikim.
WI-FI DIRECT
Aktivizoni lidhjen direkte mes palëve për
printim portativ, pa qenë nevoja që pajisja
portative të lidhet në rrjet.

ENKRIPTIM I TË DHËNAVE NË LËVIZJE NGA
PAJISJA DHE DREJT SAJ
AUTENTIKIM ME "IEEE 802.1X"
Ky opsion enkripton punët e printimit
Hyrja e paautorizuar në rrjet bllokohet me një rrugës nga kompjuteri i përdoruesit drejt
printerit shumëfunksional. Me aktivizimin e
ndërçelës LAN që u lejon privilegje hyrjeje
grupit të sigurisë të përgjithshme, mund të
vetëm pajisjeve kliente të autorizuara nga
enkriptohen edhe të dhënat e skanuara në
serveri i autentikimit.
format PDF.
KOMUNIKIM ME "IPSEC"
Komunikimi me "IPSec" parandalon
interceptimin apo cenimin nga palë të treta të
paketave IP të transferuara përmes rrjetit IP.
Përdorni komunikim me enkriptim TLS për
të parandaluar përgjimin, impersonimin dhe
modifikimin e të dhënave që shkëmbehen
mes pajisjes dhe pajisjeve të tjera, si p.sh.
kompjuterë.
KONTROLL I PORTAVE
Konfigurojini portat si pjesë të cilësimit të
politikës së sigurisë.
VETËREGJISTRIM I CERTIFIKATAVE
Me këtë funksion, telashet e mirëmbajtjes
së certifikatave të sigurisë reduktohen në
maksimum. Duke përdorur teknologjinë e
njohur të sektorit, një administrator sistemi
mund t'i përditësojë e lëshojë automatikisht
certifikatat, duke u siguruar që politikat e
sigurisë të zbatohen gjatë gjithë kohës.

PRINTIM NGA PAJISJET PORTATIVE TË
VIZITORËVE
Softueri ynë i printim-skanimit të sigurt
në rrjet u jep përgjigje edhe rreziqeve të
zakonshme të sigurisë që vijnë nga printimi
nga pajisjet portative të vizitorëve, duke
ofruar kanale të jashtme dorëzimi të punëve
përmes emailit, internetit dhe aplikacionit
për celularë. Kjo minimizon drejtimet e sulmit
duke e kyçur MFD kundrejt burimeve të
sigurta.
RRJET I DYFISHTË
Teknologjia e fundit vjen tani me aftësinë për
dy rrjete: ndërsa rrjeti i parë është gjithnjë i
lidhur, linja e dytë mund të jetë ose me valë
ose me kabllo, për një veçim më të rreptë e
të sigurt të rrjeteve.
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MBRONI
DOKUMENTET
TUAJA
Të gjitha bizneset punojnë me dokumente delikate si p.sh. kontrata, informacione
të pagesave të personelit, të dhëna të klientëve, plane kërkim-zhvillimi etj.
Nëse dokumentet bien në duar të gabuara, pasoja mund të jenë nga cenim i
reputacionit deri në gjoba të rënda apo dhe masa ligjore.
"Canon" ofron një sërë zgjidhjesh sigurie për mbrojtjen e dokumenteve tuaja
delikate gjatë gjithë ciklit të tyre jetik.
KONFIDENCIALITET PËR
DOKUMENTET E PRINTUARA
Printim i siguruar
Përdoruesi mund të caktojë një kod PIN për
printimin, në mënyrë që dokumenti të mund të
printohet vetëm nëse jepet kodi i saktë PIN te
pajisja. Kjo u mundëson personave t'i sigurojnë
dokumentet që i konsiderojnë konfidenciale.

Kuti postare
Punët e printimit apo dokumentet e skanuara
mund të ruhen në një kuti postare për t'u hapur
më vonë një fazë të dytë. Kutitë postare mund
të mbrohen me një kod PIN për t'u siguruar që
vetëm zotëruesi përkatës të mund ta shikojë
përmbajtjen e tyre. Kjo hapësirë e sigurt në
pajisje është e përshtatshme për mbajtjen e
dokumenteve që duhen nxjerrë shpesh (si p.sh.
formularë), por ka nevojë për administrim të
kujdesshëm.

Pezullim i të gjitha punëve të printimit
Tek "imageRUNNER ADVANCE DX",
administratori mund të imponojë pezullim të
të gjitha punëve të dorëzuara të printimit, që
përdoruesve t'u duhet të identifikohen fillimisht
përpara se punë të printohen, për të mbrojtur
Printim i siguruar "uniFLOW"*
kështu konfidencialitetin e të gjitha materialeve të Me printimin e siguruar "uniFLOW
printuara.
MyPrintAnywhere", përdoruesit i dorëzojnë punët e
printimit përmes drejtuesit universal kompjuterik dhe
i tërheqin nga cilido printer në rrjet.

DEKURAJIM APO PARANDALIM I
DUBLIKIMIT TË DOKUMENTEVE
Printim me mbishkrime të dukshme
Drejtuesit kompjuterikë kanë mundësinë të
printojnë me mbishkrime të dukshme mbi
faqe, duke ia mbivendosur faqes apo mbrapa
përmbajtjes së dokumentit. Kjo dekurajon
fotokopjimin duke ngritur ndërgjegjësimin e
përdoruesve në lidhje me konfidencialitetin e
dokumentit.
Printim/fotokopjim me mbishkrime të
padukshme
Me këtë opsion aktiv, dokumentet mund të
printohen apo të fotokopjohen me tekst të
integruar të fshehtë të njësuar me sfondin, që në
raste dublikimi teksti shfaqet në dokument, duke
vepruar si dekurajues.
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Parandalim i humbjes së të dhënave në nivel
korporate
Përmirësoni kapacitetet për parandalimin e
humbjes së dhënave në nivelet bazike me "iW
SAM Express" duke e kombinuar me "uniFLOW".
Kjo zgjidhje me bazë server ju mundëson
shkrepjen dhe arkivimin e dokumenteve të
dërguara nga printeri dhe drejt tij, analizimin dhe
interpretimin duke përdorur tekstin apo atributet
me qëllim përfundimtar veprimin kundrejt
kërcënimeve të sigurisë.
Gjurmimi i origjinës së dokumenteve*
Përmes kodit të integruar, dokumentit mund t'i
gjurmohet burimi fillestar.

SA TË SIGURTA I KENI DOKUMENTET?
1
A u parandalohet përdoruesve
të paautorizuar që të kenë
akses në dokumente delikate
në printer?

2
A mund të garantoni
konfidencialitet për të gjitha
dokumentet e përdoruesve që
kalojnë përmes pajisjes së
përbashkët?

4
A mund të largohet dikush me
dokumente delikate të marra
nga printeri juaj?

5
A mund të parandaloni gabime
të zakonshme kur dërgoni
dokumente nga pajisja?

3
A mund ta gjurmoni burimin e
fillestar të dokumenteve të
printuara?

USHTRONI KONTROLL MBI DËRGIMIN E
DOKUMENTEVE DHE FAKSET
Kufizim i destinacioneve të dërgimit
Për të reduktuar rrezikun e rrjedhjes së
informacionit, administratorët mund të kufizojnë
destinacionet e mundshme të dërgimit vetëm tek
ato që ndodhen në adresar apo në serverin LDAP,
në adresën e përdoruesit të identifikuar apo në
domene të caktuara.
Çaktivizim i vetëplotësimit të adresave
Parandaloni dërgimin e dokumenteve në
destinacione të gabuara duke çaktivizuar
vetëplotësimin e adresave të emailit.
Mbrojtje e adresarit
Caktoni një kod PIN për ta mbrojtur adresarin
e pajisjes nga modifikimi i paautorizuar nga
përdoruesit.

Konfirmim i numrit të faksit
Parandaloni dërgimin e dokumenteve drejt
marrësve të pasynuar duke kërkuar që
përdoruesit ta vendosin dy herë numrin e faksit
për konfirmim përpara se të dërgohet.
Konfidencialitet për faksin e marrë
Caktojeni pajisjen t'i ruajë dokumentet në
memorie pa i printuar. Mund dhe ta mbroni
konfidencialitetin e dokumenteve të marra të
faksit, duke zbatuar kushtet për përcaktimin
e vendndodhjes së ruajtjes për një kuti
konfidenciale, si dhe të caktoni kode PIN.

VERIFIKIM I BURIMIT TË DOKUMENTIT DHE I
AUTENTICITETIT PËRMES NËNSHKRIMEVE ELEKTRONIKE
Nënshkrimi i pajisjes
Nënshkrimi i pajisjes mund të zbatohet për
dokumentet e skanuara në format PDF apo XPS,
duke përdorur një çelës dhe një mekanizëm
certifikate, që marrësi të mund ta verifikojë
origjinën e dokumentit si dhe autenticitetin e tij.

Nënshkrimi i përdoruesit*
Opsioni u mundëson përdoruesve të dërgojnë
një skedar PDF apo XPS me një nënshkrim unik
elektronik të marrë nga një autoritet certifikues.
Në këtë mënyrë marrësi ka mundësi të verifikojë
se cili përdorues e ka nënshkruar.

ZBATIMI I POLITIKAVE PËRMES INTEGRIMIT ME "ADOBE
LIFECYCLE MANAGEMENT ES"
Përdoruesit mund t'i sigurojnë skedarët PDF dhe
të zbatojnë politika këmbëngulëse dhe dinamike
për kontrollin e hyrjes dhe të autorizimeve
të përdorimit, për mbrojtjen e informacionit
delikat dhe të vlerës së lartë ndaj zbulimit të

paqëllimshëm apo keqdashës. Politikat e sigurisë
ruhen në nivel serveri, ndaj autorizimet mund të
ndryshohen edhe pas shpërndarjes së skedarit.
Seria "imageRUNNER ADVANCE DX" mund të
konfigurohet për integrim me "Adobe® ES".

* Opsionale. Për informacion të mëtejshëm mbi ofrimin e funksioneve dhe të opsioneve në gjithë katalogun e printimit për zyra,
jeni të lutur të kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të "Canon".

Mbrojmë zyrën tuaj
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SIGURI
INFORMACIONI
PËR KOMPANI
"Canon" mund të japë një kontribut në mbrojtjen e
përgjithshme të informacionit në organizatën tuaj.
KONTROLL I PLOTË PËR
NEVOJAT TUAJA TË
REGJISTRIMIT DHE PRINTIMIT
NGA BURIMI NË DESTINACION
Me softuerin tonë modular të printimit, bizneset
përfitojnë shpërndarje të sigurt në pajisjet e
rrjetit, duke u mundësuar t'i printojnë punët në
formë të sigurt në cilindo printer të lidhur me
serverin menaxhues të printimeve. Përdoruesit
e pajisjeve portative mbështeten përmes një
shërbimi me kontroll të centralizuar, ku si
përdoruesit e brendshëm, ashtu edhe vizitorët,
kanë hyrje të sigurt në funksionet e printimit
përmes pajisjeve portative.
Për nevojat e regjistrimit të kompanisë,
moduli i skanimit ofron regjistrim, ngjeshje,
konvertim dhe shpërndarje të dokumenteve
nga pajisja shumëfunksionale drejt një larmie
destinacionesh, duke përfshirë dhe sistemet me
bazë reje kompjuterike. Mund dhe t'i ridrejtoni
në mënyrë të sigurt punët e printimit drejt
printerit më të përshtatshëm, duke optimizuar
koston e printimit për çdo dokument.
Zgjidhja jonë përmirëson sigurinë e
dokumenteve përgjatë biznesit tonë, në
kombinim me një raportim të plotë të
dokumenteve për dukshmëri të plotë aktiviteti
sipas përdoruesit, pajisjes dhe repartit.

MENAXHIM I CENTRALIZUAR I
FLOTËS
Softueri ynë për menaxhimin e pajisjeve "IW
MC" mundëson cilësime për pajisjet, politika
sigurie, fjalëkalime dhe certifikata, si dhe
përditësim të firmuerit dhe instalim në të gjithë
flotën e pajisjeve të "Canon" në rrjet, duke i
kursyer kohë të çmuar ekipit informatik dhe
duke ndihmuar në përditësimin e vazhduar të
infrastrukturës suaj të printimit.
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INSPEKTIME TËRËSORE TË
DOKUMENTEVE
Arkitektura e shërbimeve tona për
dokumente zyre mund të përmirësohet me
opsione me porosi për të mbajtur regjistra të
plotë (p.sh. metadata skanimi dhe punësh) të
të gjitha dokumenteve të procesuara përmes
pajisjeve "imageRUNNER ADVANCE DX".

SHËRBIME TË
MENAXHUARA PRINTIMI
"Canon MPS" ndërthur teknologjinë dhe
softuerët novatorë me shërbimet e duhura,
për t'ju ofruar printimet dhe punën e kërkuar
me dokumentet pa telashet përkatëse për
ekipet tuaja informatike. Përmes menaxhimit
proaktiv dhe optimizimit të vazhdueshëm të
infrastrukturës suaj të printimit, si dhe cikleve
të punës, ne mund t'ju ndihmojmë të arrini
objektivat tuaja të sigurisë teksa optimizoni
kostot dhe rrisni produktivitetin në gjithë
biznesin tuaj.

ZHVILLIM ME
POROSI
Ne kemi një ekip zhvilluesish të brendshëm
të cilët mund të sugjerojnë dhe zhvillojnë
zgjidhje me porosi sipas rastit specifik dhe
kërkesave tuaja unike.

SA PËRFSHIRËSE ËSHTË QASJA E SIGURISË NË NDËRMARRJEN TUAJ?
•

A shtrihet politika e sigurisë dhe në flotën tuaj të pajisjeve shumëfunksionale?

•

 i siguroheni nëse infrastruktura juaj e printimit është e përditësuar dhe që
S
përmirësimet dhe korrigjimet e problemeve kryhen në kohë dhe me efikasitet?

•

A kanë mundësi vizitorët të printojnë e skanojnë pa jua vënë rrjetin në rrezik?

•

 janë të sigurta politikat tuaja për marrjen e pajisjeve personale dhe a mund të
A
mbështeten në të gjithë flotën tuaj të printimit?

•

 ka kohë të mjaftueshme ekipi juaj informatik për të trajtuar problemet e
A
sigurisë?

•

A keni balancën e duhur midis zbatimit të sigurisë dhe prakticitetit në përdorim?

PSE "CANON"?
EKSPERTIZA

Integrimi harduero-softuerik zvogëlon
mundësitë për shkelje të sistemit.

SHËRBIMI

I njëjti ekip sigurie të informacionit për
klientët menaxhon dhe sigurinë tonë të
brendshme kompjuterike.
Ne i marrim parasysh të gjitha kërcënimet
e mundshme, si brenda, ashtu edhe jashtë
murit mbrojtës kompjuterik të ndërmarrjes.

"Highly commended" në
kategorinë e ekipit më të
mirë të sigurisë në çmimet
2017 SCA Awards Europe që
njeh ekspertizën në sigurinë
kompjuterike.
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PARTNERITETI
Ne i ndihmojmë klientët të bëjnë
biznes më mirë duke ditur se ne u
japim përgjigje në mënyrë proaktive
kërcënimeve të sigurisë së të dhënave.

RISI

Produktet dhe shërbimet tona përmbajnë
mënyrë më inteligjente për të minimizuar
rreziqet e mundshme të sigurisë së
informacionit.

Canon U.S.A. ka marrë dy
çmime BLI PaceSetter
Awards 2017 (siguri në
imazherinë e dokumenteve
dhe në printimet me pajisje
portative).
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