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INTELIGENTNA OCHRONA 
DLA BEZPIECZEŃSTWA 
TWOJEJ FIRMY
RETHINK SECURITY

W ostatnich latach naruszenia ochrony danych stały się poważnym 

problemem dla wielu firm, a przypadki ich kradzieży i ataków hakerskich 

szeroko relacjonowane w mediach spowodowały uszczerbek w finansach 

i reputacji firm na całym świecie. W Konica Minolta wiemy, że ochrona 

Twoich danych jest sprawą kluczową. Dlatego nasze urządzenia 

wielofunkcyjne cechuje najwyższy poziom zabezpieczeń, a dzięki 

bizhub SECURE możemy zapewnić dodatkowy poziom ochrony, 

aby Twoje dane nie dostały się w niepowołane ręce – bez zakłócania 

przepływu informacji w firmie.

Usługę bizhub SECURE można aktywować na dowolnym urządzeniu 

wielofunkcyjnym bizhub od Konica Minolta, zarówno w firmie, jak 

i przed dostawą urządzenia, dzięki czemu możesz bezproblemowo 

prowadzić działalność. Po uruchomieniu zabezpieczeń bizhub SECURE 

możesz mieć pewność, że dane będą całkowicie zabezpieczone. 

Twoje urządzenie wielofunkcyjne bizhub i jego dysk twardy (HDD/SSD/

MicroSD) będą chronione – bizhub SECURE!
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DANE – NAJCENNIEJSZE 
I NAJBARDZIEJ NARAŻONE 
ZASOBY FIRMY

Uwierzytelnianie

Chroń dokumenty wymagające szczególnej 

ochrony, przechowując je w zabezpieczonym 

hasłem folderze na dysku twardym urządzenia 

bizhub. Możliwość zaszyfrowania dysku twardego 

zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa, 

gwarantując, że w przypadku kradzieży i próby 

dostępu przez zamontowanie dysku w innym 

miejscu, dane pozostaną bezpieczne.

 

 

 

 

Zautomatyzowane egzekwowanie zasad

Kiedy drukujesz dokument, dane są tymczasowo 

przechowywane w Twoim urządzeniu wielofunkcyjnym. 

Z bizhub SECURE możesz ustalić limit czasowy 

przechowywania danych tymczasowych, aby 

zagwarantować, że nie będą one stanowić pokusy 

dla hakerów. Możesz nawet określić różne limity 

czasowe dla wybranych plików na dysku urządzenia 

bizhub.

 

 

 

 

Ochrona danych

Twoje urządzenie może być chronione przy użyciu 

kilku metod szyfrowania i nadpisywania. Dzięki 

temu dane przechowywane na dysku, również te 

przechowywane tymczasowo, są dobrze chronione. 

Z bizhub SECURE przepływ informacji w Twojej 

firmie jest bezpieczny, bez ryzyka naruszenia 

bezpieczeństwa.

 

 

 

KLUCZOWE KWESTIE 
OCHRONY DRUKU

Możliwe, że spośród wszystkich zasobów Twojej firmy to dane mają największą 

wartość – i są najbardziej podatne na zagrożenia. Zabezpieczenie tych zasobów 

jest jednak bardzo proste: bizhub SECURE chroni Twoje dokumenty, dane i 

informacje korporacyjne.

RETHINK SECURITY
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bizhub SECURE obejmuje następujące funkcje: 

– Zmiana hasła Administratora

– Szyfrowanie całej zawartości dysku twardego urządzenia bizhub

– Silne hasło alfanumeryczne zabezpieczające dysk twardy 

– Brak śladów po danych, również po ich usunięciu – dzięki funkcji 

„Nadpisywanie danych tymczasowych”

– Automatyczne usuwanie wszelkich materiałów w folderach 

elektronicznych urządzenia wielofunkcyjnego bizhub po określonym czasie

 

  

  

  

CO WCHODZI 
W SKŁAD USŁUGI?
RETHINK SECURITY


