Lexmark Secure Content Monitor
Beskyt følsomme oplysninger. Stop papirlækager.

Du har gjort alt, hvad du kan, for at beskytte
din elektroniske kommunikation mod trusler
udefra. Men hvad med trusler indefra,
f.eks. forsætlig eller uforsætlig frigivelse af
papirdokumenter – en lækage? Når den
førende forskning på området viser, at 90
procent af virksomheders oplysninger stadig
er i papirform, er det sandsynligt, at dine
dokumenter ikke er beskyttet.
Lexmark Secure Content Monitor kan
hjælpe. Denne løsning giver indblik i
dine papirdokumenter. Den forhindrer
sikkerhedsbrister ved at spore og overvåge
dine mest følsomme data. Og den sikrer
dokumenter ved at konfigurere proaktive
alarmer, der forhindrer lækager, når papiret
passerer gennem en Lexmark-outputenhed.

Forretningsmæssig udfordring
Uanset om du har at gøre med
forretningshemmeligheder, patenterede
design eller andre følsomme oplysninger,
kan selv en lille lækage have betydelige
følger for dine kunder, medarbejdere og din
virksomhed. Og det er nemt at se, hvorfor
dette er et dilemma:
Det er svært at spore fortrolige
papirdokumenter.
Der opbevares i dag ca. 4 billioner
papirdokumenter i virksomheder og offentlige
myndigheder i USA.1 Med så meget papir i
omløb er det nemmere for medarbejdere at
udskrive, kopiere, scanne eller faxe følsomme
dokumenter uden at blive opdaget.
Det kræver en stor arbejdsindsats at
efterforske informationslækager.

Fordele ved Lexmark Secure Content
Monitor
Men der er også gode nyheder. Nu kan du
få et komplet revisionsspor for alle brugere
og dokumenttransaktioner, takket være
Lexmarks overvågnings- og revisionsløsning
til virksomheder.
Den hjælper dig med at:
identificere potentielle trusler.
forhindre papirlækager.
Lexmark Secure Content Monitor omfatter
søgefunktioner til fuldtekst og attributter, der
understøttes på flere sprog. Denne løsning
gør det muligt at se hvert eneste dokument,
der udskrives kopieres, scannes eller faxes
via en outputenhed. Den gør det desuden
muligt at konfigurere registreringsalarmer til
at søge kontinuerligt i alt indholdet, og den
giver autoriserede brugere besked ved fund
af nøgleord eller -sætninger.
Opnå bedre overholdelse.
Reducér omkostningerne.
Med denne løsnings omfattende revisionsog kontofunktioner kan du sørge for, at
du overholder de nyeste regulativer fra
branchen og staten. Lexmark Secure
Content Monitor reducerer risikoen for
eksponering af fortrolige oplysninger og
automatiserer desuden efterforskningen af
sikkerhedsbrister. Den er altså ikke bare med
til at gøre en ende på papirlækager – den
sparer også tid og penge.

Mange virksomheder kan spore deres
enheders transaktionsvolumener, men de
bruger stadig for meget tid og for mange
penge på at prøve at finde formodede
informationslækager – ofte uden held.
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Stop lækagerne. Påbegynd advarslerne.
Her er et eksempel på, hvordan Lexmark Secure Content Monitor kan beskytte din
virksomheds fortrolige oplysninger:

Overvåg dokumenter.
Som sikkerhedsansvarlig i en stor virksomhed fører Mike
tilsyn med hundredetusinder papirdokumenter og digitale
dokumenter. Lexmark Secure Content Monitor gør det nemt
for ham at holde styr på virksomhedens mest følsomme data.

Pak indhold ud.
Det er nemt for Mike at søge i alt indhold og alle metadata i
systemet. Sådan fungerer det: ECM-systemet tager et digitalt
billede af dokumentet og udfører OCR (Optical Character
Recognition). Derefter henter vores løsning automatisk
metadataene og indholdet fra hvert job, herunder bruger-id,
enheds-id, dato, klokkeslæt og andre transaktionsoplysninger.
Registrer lækager.
Mike kan spotte informationslækager inden for minutter eller
sekunder – i stedet for dage eller uger – ved at søge efter
specifikt indhold, der er udsat for uautoriseret distribution.
Han kan søge på enhed, bruger, transaktionstype, placering,
fuldtekst eller nøgleord og modtage en komplet liste over
indhold, der stemmer overens med hans kriterier.
Sikkerhedsoplysninger.
Mike sikrer fortrolige oplysninger ved at konfigurere
registreringsalarmer, der automatisk advarer ham om
potentielle lækager, så snart nøgleordene eller -sætningerne
bliver fundet. Han har også øjeblikkelig adgang til alle digitale
dokumentbilleder og metadata, så han nemt kan hente dem.

Læs mere.
Ring til os på 888-403-2803, eller kontakt din Lexmark-repræsentant i dag, og få mere
at vide om Lexmark Secure Content Monitor. Og nyd den ro i sindet, det giver, at dine
følsomme oplysninger er sikre.
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