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Comply with Security 
Standards

• Μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως 

που εμπιστεύονται οι καταναλωτές και 

επιχειρήσεις

• Συνδυάζουμε την τεχνολογία μας με τις 

εξειδικευμένες απαιτήσεις των ειδικών της κάθε 

αγοράς 

• Η φιλοσοφία μας: ‘security by design’ and 

‘privacy by design’

• Ενσωματώνουμε την πρωτοπορία στην 

απεικόνιση σε εφαρμογές με υψηλό δείκτη 

ασφαλείας. 



Ασφάλεια στο γραφείο



• Χρήστες που αποκτούν πρόσβαση και 

μοιράζονται την πληροφορία 

• Απρόσεκτη διαχείριση του περιεχομένου ή 

επηρεασμός από συναισθηματική 

κατάσταση

• Απροστάτευτες ροές εργασίας εγγράφων

• Χρήση δικτυακών πολυλειτουργικών 

συσκευών: σημεία με πιθανή έκθεση των 

δεδομένων που προέρχονται από τα 

PC’s/Laptops ή απ’το εσωτερικό δίκτυο

Απειλές



Send

• Το μέρος στο οποίο χρήστες αλληλεπιδρούν για την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων κάτω από 

συγκεκριμένες διαδικασίες, με την υποστήριξη της ΙΤ υποδομής

Ποιά είναι τα σημεία που συχνά περνούν απαρατήρητα και περιέχουν πληροφορία;  

Γύρω από 

την συσκευή

Εντός HDD 

συσκευής

Σε κοινή θέα Ως 

βοηθητικό 

υλικό 

Προσωπική 

συσκευή

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Στις οθόνες 

των 

χρηστών

Στον κάδο 

αχρήστων



Ασφάλεια εγγράφου

- Παρακολούθηση του 

τρόπου διακίνησης και 

βαθμού προστασίας 

της πληροφορίας 

- Ενοποίηση έντυπης 

και ψηφιακής ροής και 

τρόπος ελέγχου

Προσαρμοστικότητα

- Επιλογή της κατάλληλης 

«εργαλειοθήκης» για τις 

μεταβαλλόμενες  

ανάγκες του οργανισμού

- Ασφάλεια vs 

Παραγωγικότητα = Σε 

Ισορροπία

Προκλήσεις

Ασφάλεια Συσκευής

- Επίπεδο πρόσβασης και 

διαβαθμίσεις  χρήσης

- Προστασία των δεδομένων 

(από/προς και εντός της 

συσκευής)



“A MultiFunctional Device (MFD) nowadays is 
no longer a dumb machine, it’s a smart office 

assistant/server that just happens to print 
paper.”



Access/Process

• Έλεγχος/Πιστοποίηση χρήστη να 

στείλει εργασίες

• Αποκλεισμός ευαίσθητων 

εγγράφων από εκτύπωση με έλεγχο 

λέξεων «κλειδιά» 

• Πολιτικές χρήσης MFD εκτύπωσης 

ανά χρήστη/ομάδα εργασίας

• Καταγραφή όλων των ενεργειών 

ανά χρήστη

• Δυνατότητα καταγραφής της 

εικόνας του εγγράφου 

MFD

• Χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας και 

απελευθέρωση εργασιών μετά από 

login χρήστη (με PIN, κάρτα)

• Κρυπτογραφημένη επικοινωνία 

• Προγραμματισμένη διαγραφή data 

στον εσωτερικό HDD

• Αυτόματη διαγραφή εργασιών που 

δεν ζητήθηκαν

• Προσθήκη χαρακτηριστικών 

ασφαλείας για μελλοντικό tracking 

Send/Retrieve

• Σάρωση εγγράφων με 

δυνατότητα OCR σε 

πολλαπλούς προορισμούς

• Εξαγωγή των metadata και 

χρήση αυτοματοποιημένων e-

document workflows

• Διασύνδεση με Cloud services

και Information Management 

systems 



• Σωστή αξιολόγηση απαιτήσεων 

επιχειρησιακών ροών εργασίας, 

εντοπισμός ρίσκου.

• Επανασχεδιασμός και μεταβάση σε 

ψηφιακά document workflows μέσα 

από ισχυρές λύσεις Document 
Management (i.e Therefore).

• Υλοποιήση λύσεων Managed Print 

Document Services, απόλυτα 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες του 

οργανισμού.

Η προστασία της πληροφορίας απαιτείται σε ολόκληρο τον 

κύκλο ζωής του εγγράφου

• Παραγωγικό integration των αναγκών σε 

έντυπα ως μέρος μιας διαδικασίας 

(efficient document output).

• Προσαρμοστική προσέγγιση του 

συνόλου των λύσεων σε συμφωνία με τις 

εταιρικές πολιτικές ασφαλείας.

• Συνεχή ανίχνευση κινήσεων μη δομημένης 

πληροφορίας και εκπαίδευση χρηστών.



Προστασία της 
πληροφορίας του 
εγγράφου «απ’το 
πληκτρολόγιο, στην 
έξοδο του MFD…και 
ακόμα  πιο πέρα» 

THANK YOU!


