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Meer dan ooit moeten ondernemingen de belangrijke,
vertrouwelijke en gevoelige informatie op hun netwerk
beschermen. Dat geldt ook voor de informatie in hun
printers, waarop vaak heel veel gegevens te vinden zijn.
Lang niet alle bedrijven maken het hun IT-team gemakkelijk
middels grootformaat printers met beveiligingskenmerken
die aan de vereisten van hun sector voldoen.
HP DesignJet printers voorzien in die beveiligingsbeheeroplossing met functies die ervoor
zorgen dat data veilig zijn, de regelgeving niet overtreden en beschermd zijn tegen misbruik,
diefstal en rampen.
In dit document worden de vele beschikbare kenmerken van HP DesignJet printers beschreven
die uw data en uw bedrijf beschermen.

Beveiliging
De hier beschreven beveiligingskenmerken maken HP DesignJet printers ideaal voor
omgevingen waar beveiliging van netwerkbeheer, data-overdracht, printertoegang en het veilig
verwijderen van data een noodzaak zijn.

1. Data tijdens verzending
Bescherm uw data en gebruikersgegevens tegen
afluisteren en ongeautoriseerd wijzigen tijdens
verzending via het bedrijfsnetwerk of internet.

2. Data tijdens opslag
Bescherm vertrouwelijke data die in de printer
zijn opgeslagen tegen diefstal of opzettelijke
verwijdering uit de afdeling waar ze horen door de
opslagschijf te versleutelen of grondig te wissen.
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4. Inbraakpreventie
Houd hackers buiten de deur en voorkom dat de
printer wordt gegijzeld en gebruikt om uw netwerk
aan te vallen.
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3. Verificatie en autorisatie
Laat gebruikers zich identificeren, zodat u controle
houdt over hun activiteiten en kosten en over
welke functionaliteit en protocollen elke gebruiker
mag gebruiken.
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1. Data tijdens verzending
Ondersteuning voor Internet Protocol Severity IPSec
IPSec is een standaard die beveiliging biedt op de IP-laag (netwerk) van TIP/IP-gebaseerde
communicatie. IPSec maakt het mogelijk om veilig en vertrouwelijk te communiceren via het
publieke internet. HP DesignJet printers ondersteunen IPSec en bieden de volgende voordelen:
• Ze waarborgen de vertrouwelijkheid van data door het moeilijk te maken voor anderen dan de
ontvanger om de verstuurde informatie te begrijpen.
• Ze stellen beide partijen in een communicatiesessie in staat om elkaar betrouwbaar te verifiëren.
• Ze zorgen ervoor dat data tijdens de overdracht niet kunnen worden gewijzigd.
• Ze beschermen tegen het ongeautoriseerd opnieuw verzenden van data.
Bescherm uw data en gebruikersgegevens tegen
afluisteren en ongeautoriseerd wijzigen tijdens
verzending via het bedrijfsnetwerk of internet.

Ondersteuning voor IPv6 en IPv4
Met HP DesignJet printers kunt u gemakkelijk migreren van IPv4 naar IPv6. IPv4 was een solide
TIP/IP-protocolversie die lang heeft dienstgedaan, maar het IPv6-protocol van een nieuwe
generatie lost het probleem van een beperkt aantal IP-adressen voor een groeiend aantal
netwerkdevices op.
CA/JD-certificaten
Met de HP Jetdirect Embedded printserver, die bij de meeste HP DesignJet printers wordt
meegeleverd, kunt u digitale certificaten opvragen, installeren en beheren. Certificaten worden
gebruikt om de HP Jetdirect Embedded printserver te identificeren als een geldige webserver
voor netwerkclients en als een geldige client die om toegang tot een beveiligd netwerk vraagt.
Standaard bevat de HP Jetdirect Embedded printserver een zelf-ondertekend voorgeïnstalleerd
certificaat dat direct bij installatie optimale beveiliging biedt. Met behulp van deze kaart kunnen
ook nieuwe certificaten worden uitgegeven.
TLS/SSL-protocollen
TLS/SSL worden algemeen beschouwd als protocollen die veilige HTTP (HTTPS) bieden voor
internettransacties tussen webbrowsers en webservers. TLS/SSL beveiligt de verzonden
data door deze te versleutelen. TLS/SSL authenticeert servers, en optioneel ook clients, om
de identiteit van de partijen die betrokken zijn bij de veilige communicatie vast te stellen. Het
waarborgt bovendien de data-integriteit via een integriteitscontrolewaarde. Het TLS/SSLbeveiligingsprotocol beschermt niet alleen tegen het ongewenst uitlekken van informatie, maar
ook tegen maskerade-, man-in-the-middle- ('bucket brigade'), rollback- en replay-aanvallen.

2. Data tijdens opslag

Bescherm vertrouwelijke data die in de printer
zijn opgeslagen tegen diefstal of opzettelijke
verwijdering uit de afdeling waar ze horen door de
opslagschijf te versleutelen of grondig te wissen.

Bestanden veilig wissen
Secure File Erase is een functie die regelt hoe bestanden van de opslagschijf in de printer
worden verwijderd en zorgt dat er geen informatie in de printer achterblijft. Secure File Erase
heeft drie beveiligingsmodi, waarvan de strengste voldoet aan de 5220-22.M-vereisten van het
Amerikaanse Ministerie van Defensie (US DOD) voor het wissen en opschonen van schijfmedia.
Wanneer Secure File Erase ingeschakeld is, worden alle tijdelijke bestanden die mogelijk
gevoelige informatie bevatten gewist en blijven geen tijdelijke bestanden achter als de scan-,
kopieer- of printopdracht voltooid is. Secure File Erase wordt telkens als het systeem klaar is
met een opdracht en de verwijderingsprocedure aanroept uitgevoerd. Als Secure File Erase
niet op een veilige modus is ingesteld, verwijdert het systeem deze bestanden nog steeds
regelmatig, maar op een onveilige manier. Een hoog beveiligingsniveau van Secure File Erase
kan de prestaties van de printer nadelig beïnvloeden.
Schijf veilig wissen
Secure Disk Erase maakt het mogelijk alle informatie van de opslagschijf in de printer op een
veilige manier te verwijderen, dusdanig dat de informatie niet kan worden teruggehaald. Het is
mogelijk een Secure Disk Erase uit te voeren volgens de US DOD 5220-22.M-specificatie, om
alle data van de opslagschijfpartitie met gebruikersgegevens te wissen.
Snelle SED (Self-encrypting Drive)
De SED (zelf-versleutelende schijf) is ontworpen om telkens wanneer informatie naar de
printer wordt gestuurd en op de schijf wordt geschreven uw printgegevens automatisch te
versleutelen. Hij biedt een extra beveiligingslaag voor al uw printbestanden en reduceert het
risico van ongeautoriseerde toegang tot en ongewenst wijzigen van gegevens. Na installatie
van een SED in bepaalde HP DesignJet printers kunnen teams veilig hun meest vertrouwelijke
informatie via het netwerk opslaan en printen.
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De Advanced Encryption Standard (AES) vermindert het risico van datadiefstal. AES-technologie
zorgt ervoor dat de gegevens op de schijf in de printer onleesbaar zijn wanneer deze uit het
apparaat wordt verwijderd. De SED ondersteunt AES256-encryptie conform de FIPS 140-2
Level 2-vereiste (tamper evident sticker compliant).
U hoeft geen instellingen te activeren of opdrachten te geven om de inhoud te versleutelen. De
SED is bovendien beveiligd met een ATA-wachtwoord dat uniek is voor elke printer en dat u zo
nodig ook kunt wijzigen.

3. Verificatie en autorisatie
HP standaard beveiligingsfunctionaliteit
Vergrendeling van het bedieningspaneel
Toegang tot het bedieningspaneel van de printer is alleen bedoeld voor IT-beheerders. Zij kunnen
de toegang vergrendelen met behulp van HP Web Jetadmin-software of de HP Embedded
Webserver in de printer. Daarmee wordt voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers de
printerinstellingen op het bedieningspaneel kunnen wijzigen. Er is keus uit vier toegangsniveaus:
• Minimum Lock: deze optie blokkeert de toegang tot de opties voor het terugzetten van
instellingen, het in-/uitschakelen van verbindingen en tot het Servicemenu.
Laat gebruikers zich identificeren, zodat u controle
houdt over hun activiteiten en kosten en over
welke functionaliteit en protocollen elke gebruiker
mag gebruiken.

• Moderate Lock: naast de opties van Minimum Lock vergrendelt deze optie de toegang tot alle
printerinstellingen, de taakwachtrij, informatie- en serviceprints en het printerlogboek.
• Intermediate Lock: naast de opties van Moderate Lock vergrendelt deze optie de toegang tot
het beheer van papier en inktsupplies, onderhoud en demoprints; het bekijken van informatie
over de printer en supplies is wel toegestaan.
• Maximum Lock: deze optie blokkeert de toegang tot alle opties op het bedieningspaneel.
Interfaces uitschakelen
HP DesignJet printers zijn zo ontworpen dat bepaalde poorten kunnen worden uitgeschakeld
om ongeautoriseerd printen en scannen en datadiefstal te voorkomen. Uitschakeling van de
USB-printerpoort verhindert bijvoorbeeld dat gebruikers een USB-drive op de printer kunnen
aansluiten en daarheen printen of scannen.
Printen met pincode (PIN)
Worden in uw bedrijf vertrouwelijke of gevoelige documenten geprint? Vaak moeten gebruikers
vertrouwelijke documenten printen op gedeelde printers in het bedrijfsnetwerk. HP DesignJet
printers houden printopdrachten vast tot de gebruiker een pincode invoert om deze vrij te
geven. Zo worden vertrouwelijke documenten pas geprint wanneer de gebruiker fysiek bij de
printer aanwezig is.
NTLMv2
NTLMv2 wordt gebruikt om het apparaat te authenticeren bij de bestandsservers, waarna het
bestanden van de scanner in een gedeelde bestandsmap mag plaatsen. V2 is de nieuwste
versie van dit protocol, waarmee slimme beheerders verhinderen dat authenticatiegegevens
tijdens verzending over het netwerk in verkeerde handen vallen.

Beveiligingsoplossingen van derde partijen
API Netgard® MFD Smartcard beveiligingsappliance voor CAC-, PIV- en CIV-kaarten
API Netgard® MFD is een drop-in, inline, meervoudige gebruikersverificatie-oplossing voor
specifieke netwerkapparaten, zoals multifunctionele printers, scanners en copiers. Netgard®
beschermt een netwerk doordat gebruikers zichzelf moeten authenticeren met een smartcard
(CAC/PIV-personal identity verification, CIV commercial identity verification) en een pincode.
Zo voorkomt het dat gebruikers toegang krijgen tot vertrouwelijk materiaal of dit zonder
toestemming distribueren. Netgard® staat gebruikers niet toe om zonder kaart en pincode te
printen, te scannen of data van een multifunctioneel apparaat naar het netwerk te sturen.
• Compatibel met CAC/PIV/CIV-authenticatie (ondersteunt HSPD-12 en DOD.)
• E-mailencryptie, veilig vrijgegeven van prints en scan-to-home.
• Geïntegreerd in het HP DesignJet schermdisplay.
Kijk voor meer informatie op
apitech.com/products/netgardmfd
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4. Inbraakpreventie
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Niet-gebruikte protocollen uitschakelen
Soms kan het nuttig zijn om alle protocollen die u niet op uw printer gebruikt, uit te schakelen.
U kunt bijvoorbeeld verhinderen dat gebruikers bestanden via FTP verzenden of dat ze
verbinding maken via telnet om 'protocollen te beheren' en de netwerkprinterinstellingen te
wijzigen. U kunt niet-gebruikte protocollen uitschakelen met de optie Mgmt.protocols in de
HP Embedded Web Server of Network Enable-functionaliteit in HP Web Jetadmin.
Beveiliging van netwerkbeheer met SNMP v3
HP DesignJet printers kunnen worden beheerd via SNMP v1 en v2. Daarnaast kunnen de meeste
HP DesignJet printers worden beheerd via SNMP v3, dat de volgende extra voordelen biedt:

Houd hackers buiten de deur en voorkom dat de
wordt gegijzeld en gebruikt om uw netwerk aan
te vallen.

• Integriteit: voorkomt dat data tijdens verzending door derden worden gewijzigd.
• Authenticatie: verifieert de databron.
• Encryptie: voorkomt dat derden toegang krijgen tot data.
• Toegangscontrole: beschermt Managed Device-data die voor ieder netwerkbeheersysteem
toegankelijk zijn.

Kijk voor meer informatie
over HP DesignJet printers en
beveiligingskenmerken op
hp.com/go/designjetT120
hp.com/go/designjetT520
hp.com/go/designjetT730
hp.com/go/designjetT790
hp.com/go/designjetT795
hp.com/go/designjetT1300
hp.com/go/designjetT830
hp.com/go/designjetT930
hp.com/go/designjetT1530
hp.com/go/designjetT2530
hp.com/go/designjetT7200

802.1x-ondersteuning
Een beperkt aantal HP DesignJet printers ondersteunt als extra beveiliging direct uit de
doos 802.1x. De 802.1x-standaard biedt toegangscontrole voor het ethernetnetwerk en
ontzegt netwerkapparaten die niet kunnen authenticeren bij de 802.1x autorisatieserver elke
netwerktoegang. 802.1x voorkomt dat gebruikers zonder toestemming apparaten in het
netwerk kunnen aansluiten en geeft alleen door IT geïnstalleerde en vertrouwde apparaten,
bijvoorbeeld die met antivirussoftware, toegang.
Ondersteunde 802.1x-authenticatieprotocollen en configuratie-instellingen ondersteunen de
volgende protocollen:
• PEAP – Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) is een wederzijds
verificatieprotocol dat digitale certificaten gebruikt voor de verificatie van netwerkservers en
wachtwoorden voor de verificatie van clients.
• EAP-TLS – Extensible Authentication Protocol using Transport Layer Severity (EAP-TLS) is een
wederzijds verificatieprotocol dat digitale certificaten gebruikt voor de verificatie van clients en
de netwerkverificatieserver.
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IT-vriendelijk
HP DesignJet printers zijn zo ontworpen dat ze ook met extra oplossingen in IT-omgevingen
kunnen worden beheerd.
Accountingoplossingen van HP
HP DesignJet printers bevatten geavanceerde accountingfuncties waarmee gebruikers gebruiksaspecten kunnen bijhouden, zoals de hoeveelheid papier en inkt die per taak en per persoon
wordt gebruikt. De gebruiker kan deze informatie direct op de printer opvragen of de printer
opdracht geven deze met regelmatige tussenpozen automatisch per e-mail te verzenden.
Accountingoplossingen van derde partijen
Om het gebruik op meerdere typen HP DesignJet printers bij te houden, zijn er door HP
gecertificeerde derdepartijoplossingen voor accounting of kostenbewaking. Het certificeringsprogramma van HP omvat een groot aantal compatibiliteitscriteria, waarbij gecertificeerde
softwareproducten gebruikmaken van de unieke functionaliteit van HP DesignJet printers.
Oplossingen van derden die de status HP Certified Accounting Solutions hebben, zijn compatibel
met de HP DesignJet Accounting Software Development Kit (SDK) en maken gebruik van
de geavanceerde accountingfunctionaliteit van de ondersteunde HP DesignJet printers.
Momenteel zijn de volgende HP Certified Accounting Solutions beschikbaar:
• Sepialine Argos (sepialine.com)
• Capella MegaTrack (capellatech.com)
• Technesis (technesis.com)
• Printerpoint (printerpoint.com)
• Cloud4MPS (cloud4mps.com)
• Kothari KoJacTM (kothariinfotech.com)
• ARC Abacus (e-arc.com)
Opmerking: HP geeft geen garanties en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van de
geboden informatie of voor de prestaties, de compatibiliteit en de compliance met wet- en regelgeving van
de genoemde derdepartijproducten.

HP Web Jetadmin-toegang
HP Web Jetadmin is de gebruikersinterface waarmee de Secure File Erase- en Secure Disk
Erase-functionaliteit wordt beheerd. Dit is dezelfde functionaliteit die wordt gebruikt in de HP
Web Jetadmin plug-ins voor HP LaserJet printers, zodat u wereldwijd voor al uw HP DesignJet
printers dezelfde opties kunt instellen.
Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/webjetadmin
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HP Embedded Webserver
De HP Embedded Web Server is een krachtige tool voor remote toegang die bij de meeste HP
DesignJet printers inbegrepen is. Hij wordt gebruikt om de printer te beheren, printtaken te
controleren en de gebruikskosten te bepalen. Het niveau van detaillering en functionaliteit van
de HP Embedded Web Server varieert per printermodel.
De HP Embedded Web Server van een HP DesignJet printer is toegankelijk via een TIP/IPverbinding en een standaard webbrowser. De HP Embedded Web Server biedt onder
meer de volgende krachtige functies:
• Controle van de status van de printer.
• Controle van de status van printing supplies.
• Firmware-updates.
• Controle van het suppliesgebruik voor elke printopdracht.
• Beheer van de netwerkinstellingen.
HP DesignJet Universal Print Driver (UPD)
De HP DesignJet Universal Print Driver (UPD) biedt gebruikers en beheerders één standaard
driveroplossing voor al hun printbehoeften. In plaats van voor elk printermodel een
afzonderlijke driver te installeren, kunnen beheerders de HP DesignJet UPD installeren voor
gebruik met verschillende HP grootformaat printers. Omdat slechts één pakket hoeft te worden
beheerd, wordt het beheren, testen en intern certificeren van printerdrivers eenvoudiger met
HP DesignJet UPD-pakketten. Er is minder tijd nodig voor installatie op servers en workstations
en schijfruimte die vroeger door een groot aantal product-specifieke drivers werd ingenomen
komt nu vrij.
Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/designjetupd
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Beveiligings- en beheerkenmerken van HP DesignJet printers

Data tijdens
verzending

HP DesignJet
T120 printer
en
HP DesignJet
T520
printerserie

HP DesignJet
T730 printer

-

HP DesingJet
T795
printerserie
en HP
DesignJet
T1300
PostScriptprinter

HP DesignJet
T830MFP

HP DesignJet
T930 en
HP DesignJet
T1530
printerserie

HP DesignJet
T2530 MFP en
HP DesignJet
T3500
productieMFP

HP DesignJet
T7200
productieprinter

Compatibel met IPSec

-

Compatibel met IPv4
en IPv6

-

CA/JD-certificaten

-

JD640

TLS/SSL

-

JD640

Secure File Erase (SFE)
Data tijdens opslag

-

-

Geen vaste schijf

Authenticatie
en autorisatie

HP DesignJet
T790
printerserie

-

-

/ PS1

-

-

Zelf-versleutelende
schijf
Vergrendeling van het
bedieningspaneel

-

-

-

-

Interfaces uitschakelen

-

Printen met pincode
(PIN)

-

-

-

-

NTLMv2

-

-

-

-

-

-

USB-drive uitschakelen

-

-

-

Optioneel

Optioneel2

-

/ PS1

Secure Disk Erase (SDE)

API Netgard® MFD
Smartcard
beveiligingsappliance
voor CAC-, PIV- en CIVkaarten

-

-

-

-

-

-

-

-

Protocollen
uitschakelen
Inbraakpreventie

IT-vriendelijk

Compatibel met SNMP
v3

-

802.1x-ondersteuning

-

Accountingoplossingen
van HP

-

-

-

Accountingoplossingen
van derde partijen

-

-

-

JD640

JD640

JD640

HP Web Jetadmincompatiblitieit
HP Embedded
Webserver
HP DesignJet Universal
Print Driver (UPD)

1

Alleen in PostScript-apparaten
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HP DesignJet T3500 productie-MFP is altijd versleuteld

Raadpleeg voor meer informatie uw HP account manager of kijk op
hp.com/go/designjet
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