
Czy Twoja firma 
jest bezpieczna?
Realia, ryzyko i rozwiązania w biznesie; 
lektura obowiązkowa dla świadomych 
przedsiębiorstw

Bezpieczeństwo danych ma decydujące 
znaczenie dla funkcjonowania i sukcesu 
współczesnych firm. 

Przedsiębiorstwa każdej wielkości są narażone na ataki typu phishing, 

DDoS czy ransomware, a ich koszty osiągają wysokie sumy. Regulacje 

prawne, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), coraz 

częściej przewidują dotkliwe kary finansowe dla firm, które nie zabezpieczą 

odpowiednio swoich systemów i informacji. Cyfryzacja potęguje zagrożenia. 

Z tego powodu o bezpieczeństwie danych i ich ochronie należy myśleć 

w skali całej firmy. 

W ciągu ostatniej dekady zmieniły się możliwości i zadania, które wykonują 

nabiurkowe drukarki i wielofunkcyjne urządzenia drukujące. Odpowiadają 

za druk, cyfryzację i archiwizację dużej części dokumentów i danych 

firmowych. W związku z tym stanowią jedno z najistotniejszych, lecz 

często niedostrzeganych ogniw łańcucha obiegu dokumentów.  

Te wyzwania sprawiają, że zadbanie o odpowiednią ochronę danych nabiera 

zupełnie nowego znaczenia. 

firm w Europie i USA, 
w 2017 roku zgłosiło wyciek 
danych w ciągu minionego 
roku wynikający z braku 
zabezpieczeń w urządzeniach 
drukujących*

* Quocirca Enterprise MPS Study, 2017. 
Zbiór danych: 240 firm z różnych branż, 
zatrudniających ponad 500 pracowników 
z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i USA.

60%

to maksymalna, potencjalna 
kara finansowa dla 
firmy nieprzestrzegającej 
rozporządzenia GDPR*

* Portal GDPR UE, „Frequently Asked 
Questions about the incoming GDPR” pod 
adresem www.eugdpr.org/gdpr-faqs.html.
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Cztery pytania, które trzeba sobie zadać, aby uchronić 
firmę przed sankcjami. 

Koszty finansowe i wizerunkowe wynikające z tych zagrożeń są bardzo wysokie. Doliczyć należy do nich również kary 

wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów.  Nadszedł czas, by zainwestować w bezpieczeństwo cyfrowego 

środowiska i rozpocząć współpracę z godnym zaufania partnerem.

Czy Twoje dane są 
bezpieczne?

• Przechowywanie danych
• Ryzyko utraty/kradzieży
• Ryzyko cyberataku
• Ryzyko modyfikacji/

uszkodzenia danych
• Nieprzewidziane zdarzenia

Rzeczywistość

Dane to najcenniejsze 
aktywa firmy. Większość 
firm uważa, że kradzież 
danych, cyberatak czy 
klęska żywiołowa nie 
stanowią bezpośredniego 
zagrożenia. Tymczasem 
brak zabezpieczenia przed 
tymi zdarzeniami może 
być fatalny w skutkach.

Zagrożenia
• Cyberataki — Ricoh 

odpiera około 8 miliardów 
ataków na zapory 
sieciowe miesięcznie

• Utrata ciągłości działania 
wskutek klęsk żywiołowych

• Kradzież danych z wewnątrz 
lub z zewnątrz firmy

Czy Twoje cyfrowe 
środowisko pracy 
jest bezpieczne?

• Zarządzanie przepływem 
dokumentów

• Praca mobilna

• Ochrona przesyłanych danych

• Infrastruktura IT

Rzeczywistość
Elastyczny model pracy 
i możliwość realizowania swoich 
obowiązków poza biurem mają 
dla wielu osób i firm wiele zalet. 
Jednocześnie niosą ze sobą duże 
zagrożenia. Jaka jest polityka 
Twojej firmy w kwestii Bring Your 
Own Device (BYOD)?  Korzystanie 
z niezabezpieczonych publicznych 
sieci Wi-Fi? Gdy urządzenie trafia 
w niepowołane ręce?

Zagrożenia
• Utrata poufnych 

informacji firmy na 
skutek „słabych ogniw” 
w środowisku pracy

• Kradzież danych na 
skutek braku kontroli 
nad tym kto i kiedy ma 
dostęp do urządzeń 
drukujących

Czy zarządzasz 
danymi w sposób 
bezpieczny?

• Udostępnianie 
dokumentów

• Niszczenie dokumentów

• Zarządzanie urządzeniami

• Bezpieczne drukowanie

Rzeczywistość

Sposób udostępniania, 
przechowywania 
i drukowania dokumentów 
może nie być zgodny 
z najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa. Zwykła 
biurowa drukarka może 
stanowić  lukę w systemie 
bezpiecznego zarządzania 
dokumentami.

Zagrożenia
• Wyciek poufnych danych 

na etapie drukowania

• Wycieki informacji 
poufnych na skutek 
niedokładnego 
zniszczenia dokumentu 
lub urządzenia

• Włamanie do urządzenia

Czy firma przestrzega 
przepisów?

• Zgodność z przepisami

• Zgodność 
z rozporządzeniem 
General Data Protection 
Regulation (GDPR)

Rzeczywistość

Oprócz dotychczasowych 
przepisów, od maja 2018 
zacznie obowiązywać 
rozporządzenie GDPR. 
Skąd wiesz, czy firma jest 
na to gotowa, i jak możesz 
udowodnić przestrzeganie 
jego wymogów?

Zagrożenia
• Ogromne kary dla firm 

nieprzestrzegających 
rozporządzenia

• Narażenie dobrego 
imienia
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W Ricoh pomyśleliśmy już o bezpieczeństwie Twojej firmy. Jesteśmy ekspertami 
w tej dziedzinie. Od wielu lat wdrażamy rozwiązania pozwalające na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa dokumentów.   Nasze drukarki już od 20 lat oferują funkcję 
bezpiecznego nadpisywania danych na dysku twardym. Bezpieczeństwo danych ma 
dla nas kluczowe znaczenie

 Ricoh oferuje klientom dostęp do rozbudowanej struktury 

usług i wsparcia.   Wszystkie nasze urządzenia drukujące 

mają standardowo certyfikat IEEE 2600. Ricoh posiada 

także certyfikat ISO 27001 i nieustannie dba o zgodność 

z tym systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wszystkie produkty i usługi w ofercie Ricoh wyposażono 

w funkcje podnoszące bezpieczeństwo danych. Firma musi 

chronić dane w sposób holistyczny i mieć na uwadze cały 

cykl życia dokumentu.

W każdym aspekcie naszego podejścia do bezpieczeństwa 

danych stosujemy zasady „CIA”: poufność (Confidentiality), 

integralność (Integrity) i dostępność (Availability).

Dostęp do informacji 
i dokumentów musi być 
określony przez klienta 

zgodnie z korporacyjnymi 
wymaganiami i zasadami.

Dostęp do potrzebnych 
informacji i dokumentów 

zawsze i wszędzie.

Zapobieganie edycji przesyłanych 
i przechowywanych dokumentów 

przez osoby nieupoważnione.

 Bezpie- 
czeństwo 
danych
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Nowoczesna, innowacyjna infrastruktura pracy musi być wyposażona w narzędzia pozwalające na szybką reakcję 

i walkę z cyberzagrożeniami. Dlatego należy zadbać o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich 

wykorzystywanych urządzeniach i platformach. Certyfikaty ISO 27001 dla całej naszej organizacji oraz IEEE 2600 dla wszystkich 

naszych produktów stanowią potwierdzenie stosowania najwyższych standardów kontroli i zabezpieczeń.  

Potrzebujesz dodatkowych informacji technicznych? Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach podnoszących poziom 

bezpieczeństwa, pobierz cały raport: Ricoh Security Solutions

Więcej informacji o naszych rozwiązaniach znajdziesz na stronie internetowej www.ricoh.pl

W jaki sposób Ricoh zapewnia bezpieczeństwo dla 
innowacyjnego środowiska pracy

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych.  Osiągamy to dzięki dbałości o bezpieczeństwo w każdym 

z czterech kluczowych etapów: Kontrola, Przechowywanie, Niszczenie i Wsparcie.

 

1   KONTROLA 

Ochrona integralności danych i zabezpieczenie ich przed 
modyfikacją podczas przesyłania i przechowywania. 
Bezpieczne przechowywanie i przechwytywanie danych, 
a także sposób ich przesyłania sieciowo. 

• Ochrona przed kopiowaniem

• Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

• Ograniczenie dostępu / wydruk bezpieczny

• Ochrona urządzeń przed złośliwym 
oprogramowaniem

3   NISZCZENIE 

Minimalizacja ryzyka utraty lub kradzieży danych, 
zapewnienie zgodności z przepisami dzięki 
skutecznym metodom usuwania danych.

• System bezpiecznego nadpisywania danych (DOSS)

• Usuwanie danych z urządzeń wycofywanych 
z eksploatacji

• Usuwanie informacji z dysku twardego

• Opróżnianie pamięci

2   PRZECHOWYWANIE 
Możliwość bezpiecznego dostępu do danych. 
Dbanie o to, by protokoły zabezpieczeń nie były 
ograniczeniem dla funkcjonalności i wydajności.

• Szyfrowanie danych

• Uwierzytelnianie dostępu

• Trusted Platform Module (TPM)

• Szybki i bezpieczny dostęp niezależnie 
od lokalizacji użytkownika i urządzenia

4   WSPARCIE 
Zapewnianie firmom pełnego wsparcia 

w zakresie bezpieczeństwa danych.

• Ocena bezpieczeństwa infrastruktury

• Optymalizacja zabezpieczeń druku

• Security Incident Response Team (SIRT)

• Dokumentacja pomocnicza dotycząca 

zgodności z przepisami

CZTERY 
ZASADNICZE 

ETAPY
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