
A vállalatok szerte a világon még mindig jelentős mértékben papírt használnak az 
információk kezelése, megosztása és tárolása során. Bár számos olyan körülmény adódik, 
amikor az anyagokat ki kell nyomtatni, így jelentős terhet jelent, ha a munkahelyeken 
túlzottan a manuális és papír alapú folyamatokra támaszkodnak, nemcsak az idő, a pénz 
és a teljesítmény tekintetében, hanem a biztonság potenciális veszélyeztetése miatt is. 

A vállalkozásoknak a digitális érettség felé vezető úton különféle kihívásokkal kell szembenézniük. Az olyan idejétmúlt eljárások, mint a nem 
biztonságos nyomatás, adatvédelmi incidensekhez vezethetnek. A távolról dolgozó alkalmazottaknak hozzá kell férniük az iroda falain belülre 
korlátozott információkhoz. Ahogy megpróbálják ezt a problémát digitális kerülőúton megoldani, az alkalmazottak a saját személyes eszközeiket 
használják munkavégzési célokra, amely jelentős mennyiségű „strukturálatlan” adatot eredményez. 

Eközben az új szabályozói előírások, például az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által támasztott követelmények a vállalatoktól 
megkövetelik, hogy rögzítsék, a partnereik adatainak tárolási és feldolgozási módjait. Elég csak arra a számtalan személyes adatra gondolni, 
melyek megbújhatnak az iratszekrényekben, ottmaradhatnak a nyomtatóknál, vagy az íróasztalokon feküdhetnek, ami komoly fejtörést okoz az 
adatvédelmi felelősnek.

A vállalatok nagyon sokat nyerhetnek a dokumentum alapú folyamatok biztonságos digitalizálásból – a nagyobb teljesítményen és hatékonyabb 
munkameneten felül gondoskodni tudnak arról, hogy az üzleti információkat biztonságosan és az előírásoknak megfelelően kezeljék. 

A modern vállalkozásokat 
érintő biztonsági 
kihívások és megoldásuk
A digitális munkahely problémája
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A papír alapú folyamatok és a strukturálatlan adatok többe kerülnek Önnek, mint gondolná.

A digitalizáció előnyei már régóta a szemei előtt lebeghetnek – de a valóságban a digitális munkahely megvalósítása meglehetősen összetett 
dolog. 

Az alkalmazottainak az információkat sokkal hatékonyabban kell létrehozniuk, megosztaniuk, szerkeszteniük, mozgatniuk és tárolniuk, mint 
korábban bármikor. Ők azonban jól működő digitális munkafolyamatok nélkül nem tudnak hatékonyan együttműködni és információkat megosztani. 
Az irodákban dolgozó alkalmazottak papír alapú és manuális dokumentumfeldolgozásra hagyatkoznak, míg a távolról dolgozó munkatársak nem 
férnek hozzá a számukra szükséges információkhoz. 

A feladatuk elvégzéséhez az alkalmazottai a rendelkezésükre álló eszközöket, például személyes adattárolási megoldásokat használnak. Ez egy 
olyan, rejtett elemeket tartalmazó környezetet hoz létre, melyben a kritikus üzleti dokumentumokat valaki a saját személyes USB-eszközére vagy 
felhő alapú tárhelyére mentheti el.

A papírra való hagyatkozás és a digitális eszközök töredezett igénybe vétele rengeteg olyan üzleti információt hoz létre, mely kívül esik a hivatalos 
és biztonságos csatornákon. A láthatatlan, „ellenőrizetlen” adatok, biztonsági veszélyforrást jelentenek, és maga a rémálom, amikor bizonyítani kell 
az előírások betartását. 

Tehát, hogyan segítheti az alkalmazottjait, hogy hatékonyabban dolgozhassanak úgy, hogy a kompetensek mindig megkapják a szükséges 
információt, és hogyan gondoskodhat ezzel egyidejűleg az információi védelméről? Hogyan hozhatja ki a legtöbbet az adataiból, amikor azok 
többsége korábban kinyomtatott dokumentumokban található? Hogy teszi rendbe az adatfeldolgozást még a GDPR hatályba lépése előtt? 

A helyzet
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A nem biztonságos nyomtatás adatbiztonsági kockázatot jelent
A vállalatoknak továbbra is nyomtatniuk kell – de a nem biztonságos nyomtatás adatvédelmi incidens veszélyét hordozza magában. Tény, hogy, az 
európai és egyesült államokbeli vállalatok 60%-a számolt be az elmúlt egy év során nem biztonságos nyomtatásból eredő adatvédelmi incidensről1 

Az alkalmazottak nyomtatása növeli a strukturálatlan adatok mennyiségét
A kutatások szerint egy átlagos irodai alkalmazott évente körülbelül 10 000 papírlapot nyomtat ki2. A nyilvánvaló pénzügyi és környezeti költségek 
mellett ez a hatalmas mennyiségű nyomtatott információ megnehezíti a vállalatok számára, hogy szem előtt tartsák és ellenőrizzék a tárolt és 
feldolgozott adataikat, pedig ez lényegbe vágó az előírásoknak való megfelelés tanúsításához. A hatalmas mennyiségű papír akkor is komoly 
fejfájást okozhat, amikor törölni kell a felesleges információkat.

A papír alapú folyamatok kockázatot jelentenek a folyamatos üzletvitelre
Az adatai a vállalkozása legértékesebb vagyona. Könnyű lehet a fejünket a homokba dugni az olyan fenyegetésekkel szemben, mint a természeti 
katasztrófák – de biztonságos digitális adattárolási rendszer nélkül a több évnyi értékes, papíron tárolt adat elvesztése ugyanolyan katasztrofális 
lehet. 

A megfelelőségre irányuló nyomás nagyobb, mint valaha
A szigorú új GDPR követelményeknek való megfeleléshez a vállalatoknak felül kell vizsgálniuk, hogy miként, hol és miért tárolják és dolgozzák 
fel az EU-s polgárok személyes adatait – és potenciálisan súlyos bírságokkal nézhetnek szembe, ha nem tudnak gondoskodni az adataik és 
folyamataik megfelelő biztonságáról.

A kihívások

1. A Quocirca 2017. évi nagyvállalati tanulmánya Adatkészlet: 240, több mint 500 alkalmazottat foglalkoztató szervezet az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból és az 
Egyesült Államokból, különféle iparágakból. 
2. „Rethinking Printing” (A nyomtatás újragondolása), Loudhouse Research a Kyocera megbízásából, 2010. április



  

A biztonságos digitális munkahely néhány jól megválasztott eszközzel és az alkalmazottakkal való hatékony belső kommunikációval 
megvalósítható, ezáltal megfelelő folyamatokat és protokollokat alakíthat ki az üzleti információk megosztásához és tárolásához.

Juttassa be a rendszerbe az információit
Ha biztosít az alkalmazottjainak egy szabványosított és hatékony eszközt a dokumentumok tárolásához és megosztásához, sokat tehet a kihívások 
leküzdése érdekében. Ha megadja a számukra a szükséges forrásokat, és megtanítja számukra a helyes használatot, az alkalmazottak kevésbé 
teszik ki veszélynek az adatait azzal, hogy jóvá nem hagyott megoldásokat használnak. Kezdje meg a dokumentumai digitalizálását a 
Ricoh Streamline NX megoldással – a gyors, egyszerű és biztonságos szkenneléssel.

Tárolja biztonságosan az adatait
Nem elegendő egyszerűen csak digitalizálni az adatait – tudnia kell, hogy azok biztonságban is vannak, védettek az olyan fenyegetésektől, mint 
például a kibertámadások. Tárolja az adatait biztonságban a Ricoh DocuWare felhő alapú szolgáltatásaival.

Védje az érzékeny információt attól, hogy rossz kezekbe kerüljenek
Az olyan alapvető biztonsági intézkedések, mint az adattitkosítás, a felhasználói hitelesítés és a lezárt fiókok jelenthetik a különbséget egy olyan 
nyomtató/szkenner között, amely potenciális biztonsági veszélyforrás, és egy olyan között, amely kulcstényező az érzékeny adatai védelmében. 
Ismerje meg, hogy a Ricoh hogyan segíthet Önnek az adatai védelmében olyan biztonsági intézkedésekkel, mint 
a Streamline NX Print2Me funkció.

Készítse fel a (digitális) adatait a GDPR-re
A papír alapú adatok veszélyeztetik a vállalatát, ami több, mint egy biztonsági aggály. Ezek megnehezíthetik az előírások betartását, egy fontos 
ügyfél adatainak elvesztése épp olyan nagy károkat okoz, mintha valaki ellopná őket. Ha pontosan ismerik az adatok helyét, könnyebben 
gondoskodhatnak a biztonságukról és az elérhetőségükről, amikor valakinek szüksége van rájuk. Ismerje meg, hogy a Ricoh tanácsadói 
szolgáltatásai hogyan segíthetnek Önnek digitalizálni, rendszerezni és védeni a dokumentumait.

A megoldások

Az ebben a brosúrában közölt információk és ábrák meghatározott üzleti körülményekre vonatkoznak. Az egyedi körülmények eltérő eredményeket vonhat-
nak maguk után. Az összes vállalati, márka-, termék- és szolgáltatásnév a meghatározott tulajdonosaik tulajdona és bejegyzett védjegye.  
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Látogasson meg minket a www.ricoh.hu webhelyen, vagy forduljon a helyi Ricoh 
márkaképviselethez, és ismerje meg, hogyan segíthetjük egy olyan digitális munkahely 
felé vezető úton, amely épp annyira biztonságos, mint amennyire hatékony.

Forduljon 
szakértőhöz


