HP Security cheat sheet

Hoe zorgt u ervoor dat de data van uw
organisatie veilig gehouden wordt?
Toolkit voor
beheer van
devices

Ongewenst
meekijken
voorkomen

Kritieke
processen
verzekeren

De BIOS
beschermen
Browser
beveiligen

Malware
voorkomen

Inlog
beveiligen

Beste partner,

Hoe wordt de data van uw organisatie
beveiligd en beschermd?
Wanneer u deze vraag aan uw klanten stelt, zullen ze antwoorden dat alles zo goed als
dichtgetimmerd is aan de back-end en dat er goede beveiligingssoftware draait op de
devices van hun medewerkers. Maar het kan ook best zijn dat uw klant aangeeft zijn
medewerkers te willen trainen om meer bewustwording op het gebied van beveiliging
te genereren. Wij moedigen dat natuurlijk alleen maar aan en vinden het geweldig dat u
met uw klant over dit thema in gesprek bent. De verbeterpunten, waar u misschien nog
niet aangedacht heeft, zijn dan te vinden in de hardware van de devices.

Bescherm met één klik
uw data tegen ongewenst
meekijken
Doordat gebruikers steeds meer buiten de kantoormuren treden,
wordt de kans op visueel hacken groter. Maar ook binnen de
kantoormuren kan het wenselijk zijn om informatie te kunnen
afschermen.

Oplossing

HP Sure View
Een (optioneel) geïntegreerde privacy filter die door
middel van één druk op de knop geactiveerd wordt en
waarmee de inkijkhoek wordt beperkt.
Meer informatie

TERUG NAAR OVERZICHT

Zorg ervoor dat de BIOS van
het device beschermd en
beveiligd blijft
Onder de term BIOS verstaan we “de eerste lijnen code die gelezen
worden bij het opstarten van een PC en dus aan de basis liggen van de
goede werking van elke PC”. Wijs uw klanten op de kwetsbaarheden van
de BIOS. Bijvoorbeeld dat wanneer mensen die niet bevoegd zijn zich
toegang tot de BIOS weten te verschaffen, data ongemerkt gelekt kan
worden, ondanks goede virusscanners e.d.

Oplossing

HP Sure Start
Deze oplossing draait vanaf een gepatenteerde chip
(de Endpoint Security Controller) op elk HP Elite device.
Hiermee wordt onder andere een corrupte BIOS
automatisch hersteld.
Meer informatie

TERUG NAAR OVERZICHT

Bescherm uzelf
tegen phishing
De meeste malware komt binnen doordat een gebruiker op een
onveilige link heeft geklikt. De in de browser geopende website kan
vervolgens het device en het netwerk infecteren, maar ook andere
geopende tabbladen in de browser waar bijvoorbeeld een database
in geopend is.

Oplossing

HP Sure Click
Met deze oplossing draait ieder tabblad in een Micro
Visers. Malware kan het systeem en het netwerk niet
infecteren en ook andere tabbladen zijn beschermd
tegen mogelijke infectie.
Meer informatie

TERUG NAAR OVERZICHT

Snel herstel
is key
Wanneer klanten ondanks de beveiliging toch geïnfecteerd raken is
het essentieel om zo snel mogelijk opnieuw operationeel te zijn.

Oplossing

HP Sure Recovery
HP Sure Recovery biedt de mogelijkheid om zonder
hulp van IT de PC terug te zetten naar de originele
OEM-image. Indien de klant dit wenst kan hij/zij zelf
zijn/haar eigen image via het netwerk laten recoveren.
Meer informatie

TERUG NAAR OVERZICHT

Oplossing

Wachtwoorden zijn
vaak te eenvoudig
Daarom ondersteunt HP MFA vanuit zijn Endpoint Security Controller

HP Multi Factor
Authenticatie
Met HP Multi Factor Authenticatie kan men
gebruikmaken van een combinatie van 2 vormen van
authenticatie en in het geval van een vPro processor
zelfs 3 vormen van authenticatie. Voorbeelden hiervan
zijn een vingerafdruk + PIN-code, maar ook een smart
card + een bluetooth device.
Meer informatie
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Oplossing

Monitor en bescherm
kritieke processen
Virussen en malware kunnen erop uit zijn om kritieke processen en
applicaties, die bedoeld zijn om het systeem veilig te houden, uit te
schakelen. Denk bijvoorbeeld aan Windows Security Center.

HP Sure Run
HP Sure Run monitort en bewaakt de belangrijkste
kritieke processen en applicaties die aangestuurd
worden door de Endpoint Security Controller, zoals
de antivirusscanner en de firewall. Het zorgt ervoor
dat deze kritieke processen blijven draaien, en dat
ze bij manipulatie hardwarematig opnieuw worden
opgestart.
Meer informatie
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Maak het uzelf
gemakkelijk inzake het
beheer van devices
Elke medewerker maakt hoogstwaarschijnlijk gebruik van minimaal
één device van uw organisatie. Dan is het prettig als updates en
security features op een centrale plek te beheren zijn.

Oplossing

HP MIK
Wanneer de klant gebruik maakt van Microsoft System
Center Configuration Manager (SCCM), kan men ook
gratis gebruik maken van HP MIK, die ervoor zorgt dat
men alle HP Security features eenvoudig centraal kan
beheren.
Meer informatie

TERUG NAAR OVERZICHT

