
Gevoelige documenten kwijtraken kan rampzalig zijn voor een organisatie. Daarom is het belangrijk dat u uw data beschermt met 
effectieve antivirussoftware en firewalls. Maar één belangrijk punt in de beveiliging wordt vaak over het hoofd gezien: uw printers 
en multifunctionals. Hier kunnen vertrouwelijke documenten eenvoudig in verkeerde handen vallen, al dan niet opzettelijk. Het  
aantal gevoelige documenten dat onbewaakt in printerlades achterblijft, vergeten wordt of ligt te wachten tot iemand ze komt 
ophalen, is enorm. 

De gevolgen van diefstal van gegevens zijn, ongeacht het type bedrijf, hetzelfde. Het leidt tot reputatieschade van uw merk.  
U verliest het vertrouwen van uw klanten en u kunt te maken krijgen met aanzienlijke financiële schade.

De drie zwakke schakels

Afdrukken zonder veiligheidsrisico.

Dataoverdracht Onnodige afdrukken Gebruikersgedrag

Wanneer u data verstuurt in de vorm 
van een printopdracht, wordt deze niet 
meer beschermd door uw firewalls en 
kan makkelijk onderschept of gehackt 
worden.

Als uw data is afgedrukt, blijft deze 
opgeslagen op de harde schijf van uw 
printer of multifunctional, waar deze 
toegankelijk kan zijn voor onbevoegde 
personen.

Er worden vaak afdrukken op de printer 
achtergelaten of niet opgehaald. Onbe-
waakte vertrouwelijke afdrukken kunnen 
snel worden gescand of gekopieerd. 
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De beveiliging van al uw 
afdrukprocessen.
KYOCERA heeft een aantal maatoplossingen ontwikkeld 
waarmee u uw afdrukkosten weer onder controle krijgt.

Databeveiliging
Uw data wordt effectief beschermd tegen onderschepping 
door externe personen en tegen pogingen tot het hacken 
van uw systeem door: 

 + Afdruktaken te laten versturen met veilige protocols; 
 + Afdruktaken op de harde schijf van de machine of de 

printserver te versleutelen;
 + Gevoelige data na het afdrukken automatisch te wissen 

van de harde schijf van een multifunctional.  

Toegangscontrole
Door te controleren wie toegang heeft tot uw machines kunt 
u voorkomen dat deze onrechtmatig worden gebruikt. 

 +  Gebruik standaard ID-authenticatie of pincodes bij de 
machine om onrechtmatige toegang uit te sluiten;

 +  Zorg dat uw machines uitsluitend toegankelijk zijn voor 
geauthoriseerde gebruikers; 

 +  Leg vast wie mag afdrukken, kopiëren of scannen om 
misbruik te voorkomen. 

Print & Follow
Print&Follow™ is een eenvoudige manier om gebruikers  
hun vertrouwelijke documenten te laten ophalen op het 
tijdstip en bij de machine van hun keuze. 

 + Zorgt dat elke afdruk alleen door de juiste gebruiker 
kan worden opgehaald; 

 +  Voorkomt dat documenten blijven hangen in een print 
queue;

 + Garandeert de vertrouwelijkheid van uw printoutput. 

Beveiligingsoplossingen voor  
elk bedrijf.
 
Onze klanten verlangen een waterdichte beveliging. Wij 
bieden beveiligingsoplossingen voor bedrijven die veel 
gevoelige gegevens verwerken, zoals banken, ziekenhuizen 
en grote ondernemingen. 
We bieden tevens beveiligingsoplossingen voor zowel kleine 
als grote bedrijven waarbij het geheim blijven van hun 
vertrouwelijke documentatie een vereiste is.

Reacties van een aantal klanten:

”Onze grootste zorg was dat iedereen zomaar langs kon  
lopen en documenten uit de machines kon pakken. Dankzij 
KYOCERA hebben onze werknemers nu hun persoonlijke pas 
waarmee ze de afdrukken die voor hen bestemd zijn kunnen 
ophalen – een perfecte oplossing.“

Lothar Kittel 
Director Global IT Business Service Knorr-Bremse

”KYOCERA heeft ons volledig ontzorgt op het gebied van  
de beveiliging en vertrouwelijkheid van onze gevoelige docu-
menten. Dit was van essentieel belang voor onze organisatie.“

Jaison George
CIO KPMG

”Niet alleen is de tevredenheid van al onze gebruikers  
toegenomen en de beveiliging van onze data verbeterd,  
we besparen jaarlijks ook nog eens 120.000 euro op onze 
afdrukkosten.“

Hartmut Krause
Lid Raad van Bestuur
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