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שיטות עבודה 
מומלצות 

לקונפיגורציה 
בטוחה של 

מדפסות

אבטחת מדפסות הפכה לנושא קריטי עבור 
עסקים בימינו. לאור איומי האבטחה ההולכים 

ומתרבים, ועקב החקיקה בנוגע לפרטיות 
ואבטחת מידע, ארגונים צריכים להתמקד על 
אסטרטגיות שיאבטחו את תפקוד  המדפסות 

שלהם.
לפי Infosources, היו כ-36 מיליון מדפסות 

ומכשירי הדפסה רב-תכליתיים בשימוש 
במערב אירופה בתחילת 2017. מכיוון שרוב 
מכשירי ההדפסה מחוברים גם לרשת, והם 

חשופים לתוכנות זדוניות ומתקפות של 
האקרים בדיוק כמו מחשבים, מדובר באיום 

אבטחה משמעותי.
מידע ומסמכים רגישים מודפסים באופן קבוע, 

והמסמכים לעיתים קרובות נשארים ללא הגנה 
במגשי הפלט זמן רב אחרי שעבודות ההדפסה 

הושלמו. המדפסות עשויות גם להכיל מידע 
שניתן להעלות מחדש או ליירט באופן בלתי 

הולם, ועלולות לאפשר גישה לרשת הרחבה. 
יש לנהל ולהגן עליהן, בדיוק כמו על שאר 

.IT-תשתית ה

כל התעשיות מודאגות לגבי אבטחת 
מדפסות, אך הנה מספר דוגמאות:

בתחום הבריאות, אבטחת הדפסות      	 
וסריקות היא קריטית לאור האופי הרגיש 

של המידע הרפואי, והחשיבות של שמירה 
על פרטיות וסודיות המטופלים.

בתחום החינוך, הצוות זקוק לפתרונות 	 
הדפסה מאובטחים עבור מידע סודי, 

כגון תעודות, תוצאות מבחן ומסמכים         
משפטיים אחרים הקשורים לסטודנטים.

המגזר הציבורי הרחב מטפל בכמויות  	 
אדירות של מידע אישי וכפוף לתקנות 
קפדניות בנוגע לשיתוף ואחסון מידע.

עסקים קטנים ובינוניים זקוקים לפתרונות 	 
אבטחה וסריקה מאובטחים על מנת להגן 
על מידע עסקי קריטי. בהתאם לאופי של 

העסק, חלק מהחברות צריכות גם להגן על 
מידע רגיש שמוחזק עבור לקוחותיהן, כגון 

מידע פיננסי או מידע ציות.



חששות           
רגולטוריים  

ומשפטיים 

קיימות רגולציות רבות ברחבי העולם 
המחייבות אמצעי אבטחה ויכולות להטיל 

קנסות כבדים על אי-ציות. להלן כמה 
מהדוגמאות הידועות יותר:

האסדרה הכללית להגנה על מידע 
)GDPR( של האיחוד האירופי

האסדרה נכנסה לתוקף ב-25 במאי, והיא 
קובעת שארגונים מוכרחים להגן כראוי על 

מידע אישי של התושבים של האיחוד האירופי. 
אי-עמידה בדרישה זו עלולה להוביל לקנסות 

כבדים של עד 4% מהמחזור העולמי. מדינות 
רבות שאינן באיחוד האירופי אוכפות חקיקת 

פרטיות דומה ומטילות קנסות שכאלה.

תקן אבטחת נתונים בתעשיית כרטיסי 
)PCI DSS( התשלום

אם אתם מאחסנים, מעבירים או מעבדים 
נתונים של כרטיסי תשלום, אתם נדרשים לציית 

לתקן PCI DSS. עליכם לקחת בחשבון את 
השימוש במכשירי ההדפסה שלכם בהקשר של 
נתוני כרטיסים, ולוודא שאתם עומדים בדרישות 

של PCI DSS. אתם עלולים לספוג קנסות 
חודשיים עקב אי-ציות לתקן, והדבר לא מוגבל 

אך ורק למתי שקורות פרצות אבטחה.

סחר במידע פנים
מדינות רבות חוקקו חוקים נגד סחר במידע 

פנים, עם ענישה פלילית הכוללת מאסר בפועל 
לאנשים המעורבים וקנסות בשווי מיליונים 

לאנשים ולתאגידים. על מנת למנוע את 
החשיפה שלכם לעונשים אלה, עליכם לוודא 

שנתונים הקשורים לכל עסקה תאגידית רגישה 
יהיו מאובטחים.

רשימה זו אינה מקיפה, ועליכם לבדוק אילו
חוקים ותקנות חלים על הארגון שלכם, 

ולהקפיד שתהיה התייחסות הולמת למכשירי 
ההדפסה באסטרטגיות ומסגרות האבטחה 

שלכם.



איומים
קיימים סוגים שונים של איומים על           

מכשירי הדפסה, לרבות:
גניבת מסמכים או חטטנות: 

מישהו יכול פשוט לגשת למדפסת ולקחת 
מסמך שכבר הודפס על ידי מישהו אחר.

שינויים לא מורשים לקונפיגורציה: 
אם הגדרות ובקרות המדפסת לא 

מאובטחות, מישהו יכול בשוגג )או בכוונה( 
לשנות ולנתב מחדש עבודות  הדפסה, ואף 

להחזיר את המדפסת להגדרות המחדל 
שלה.

שחזור עותקים שמורים מהאחסון הפנימי:
אם למדפסת יש אחסון פנימי, היא 

יכולה לשמור עבודות הדפסה, סריקות,           
עותקים ופקסים. במקרה שמישהו גונב 

את המדפסת, או אם משליכים או מוציאים 
את המדפסת משימוש לפני שמוחקים 

את הנתונים כראוי, ניתן לשחזר מסמכים   
שמורים, וחלקים  עלולים להיות סודיים.

יירוט תעבורת רשת:
האקרים יכולים להאזין לתעבורת הרשת 

שלכם וליירט מסמכים שנשלחים למדפסות 
רשת.

נקודות תורפה של המכשירים:
ניתן לפרוץ למדפסת המחוברת לרשת, 
במיוחד אם מדובר במכשיר לא מנוהל 

עם אמצעי אבטחה או הגנת סיסמה לא 
עדכניים, מה שחושף את המכשיר ואולי אף 

את הרשת כולה.

דוגמאות      
מהעולם   

האמיתי
ניתן למצוא מכשירים החשופים לאינטרנט בקלות, 

באמצעות מנועי חיפוש מתמחים, שלא רק נותנים מידע 
על מכשירי ההדפסה, אלא יכולים גם למסור מידע על 
שירותים ופרוטוקולים לא מאובטחים הנמצאים ברשת 

שלכם, ולספק לגורמים עוינים מידע שימושי לתכנון 
מתקפה.

האקר של כובע אפור הדפיס מסרים ל-150,000     
מדפסות שנותרו נגישות ברשת. הוא השתמש         

בסקריפט אוטומטי שמחפש פורטים פתוחים במדפסות 
ושלח עבודות הדפסה סוררות למכשירים של המטרות. 

הסקריפט התמקד בפורטים של IPP, פורטים של 
LPD, ופורט 9100, אשר נשארו פתוחים לחיבורים 

חיצוניים. למרבה המזל היה מדובר באירוע לא מזיק, 
אשר הזהיר את המטרות בנוגע לרגישות שלהן. עם 

זאת, באותה מידע זה היה יכול להיות אירוע זדוני 
שנועד לפגוע בעסקים.



ההגנה על   
מכשירים    

מצריכה זיהוי 
איומים פנימיים 

וחיצוניים הן 
יחד 

בעוד ההאקרים המסורתיים נחשבים לאנשים 
־חיצוניים המנסים להיכנס פנימה, מחקרים שנע

רכו לאחרונה מעידים כי כרבע מהעסקים דיווחו 
שאיומים פנימיים הם הסיבה הנפוצה ביותר 

לפרצת נתונים.
אם ניתן להגיע למדפסת דרך האינטרנט, כמות 

ההאקרים הפוטנציאליים היא למעשה 
אינסופית. התוקפים יכולים  לשלוח עבודות 

הדפסה מוזרות למדפסת, להשתמש בה כדי 
לשלוח פקסים, לשנות את מה שמופיע על 

המסך, לשנות את ההגדרות, לשגר מתקפות 
מניעת שירות )DoS( נגד הרשת שלכם או נגד 

אחרים, ואפילו להתקין תוכנות זדוניות על 
המדפסת עצמה כדי לשלוט בה מרחוק או 

להשיג גישה אליה או לרשת הרחבה.
כיצד תוכלו ליצור סביבת הדפסה מאובטחת? 
להלן מספר הנחיות לשיטות העבודה ומלצות.

אבטחו את המדפסת
הגנו על המדפסת באופן פיזי

העמידו את המדפסת מקום שבו קל להשגיח 
עליה; פעולה זו בלבד עשויה להניא האקרים 
פוטנציאליים. מיקום המדפסת באזור שנגיש 

ליותר משתמשים עשוי להיות עדיף על מיקומה 
בחדר או משרד נפרד, שם לא ניתן להשגיח 
עליה בקפידה. באופן אידיאלי, מדפסות לא 

אמורות להיות באזורים עם גישה בלתי מוגבלת 
לציבור, כגון אזורי קבלה. שקלו לשים את

המדפסת במקום מאובטח מבחינה פיזית על 
מנת שלא יהיה קל להוציא אותה משטחכם.

הגברת האבטחה הפיזית של המדפסות עשויה 
לעזור למנוע גניבת מסמכים או  חטטנות, 

גישה לא מורשית למסמכים שומרים, ושימוש 
לא הולם בחיבורי ה-Ethernet או ה-USB של 

המדפסת. 

הגבילו את הגישה לנייר
יש להגביל את הגישה לניירות מאובטחים לפני 

הדפסה כגון שיקים ומרשמים על מנת למנוע 
גניבה או שימוש לא מורשה.

קיימים פתרונות לאבטחת מגש הנייר 
הנכנס, לשימוש בסביבות בהן בקרת הנייר היא 

קריטית.



הפרידו משימות הדפסה
חברות צריכות לשקול לייעד מדפסות נפרדות 

למחלקות המטפלות במידע רגיש, על מנת 
להפריד בין המכונות האלה ולשמור עליהן מפני 

עובדים אחרים.

בחרו סיסמת אדמיניסטרטור חזקה
מדפסות בדרך כלל מגיעות עם ממשק רשת 

המאפשר לבצע הגדרות ולשלוט במכשיר. 
סיסמת ברירת המחדל בדרך כלל מוגדרת 

במפעל, כך שהמשתמשים מוכרחים להקפיד 
־לבחור סיסמה חדשה וחזקה בעת הקונפיגור

ציה הראשונה.
הקפידו להשתמש בחיבורים מוצפנים בעת 
הגישה ללוח הבקרה האדמיניסטרטיבי של 
המדפסת, כלומר השתמשו ב-HTTPS ולא 
ב-HTTP. ניתן לעשות זאת על ידי פתיחת 
פורט 443 בממשק ה-EWS תחת הגדרות 

שרת HTTP, ולנטרל את פורט 80.
שימו לב שסיסמת האדמיניסטרטור לעיתים 

 EWS-קרובות מוצפנת כששומרים אותה, ושה
יתנתק לאחר 5 דקות של חוסר פעילות.

החליטו אם יש צורך באדמיניסטרציה מרחוק. 
אם אין, נטרלו את האפשרות ובצעו פעולות 
אדמיניסטרטיביות אך ורק באופן מקומי על 

המכשיר.

דרשו אימות ואישור
יש לבקר על הגישה להגדרות ותפקודי המכשיר 

על ידי דרישת אימות ואישור לגישה. ניתן 
להשתמש באפשרויות כגון אימות PIN, אימות 

LDAP, וכרטיסים חכמים למטרה זו. הן לא 
יעצרו האקר נחוש, אך כל מחסום אבטחה 

שיעמוד בדרכם יעזור.
ודאו שספק המדפסות שלכם מציע אפשרויות 
אבטחה שמאפשרות לכם להגביל את הגישה 

להגדרות המכשיר באמצעות לוח הבקרה. 
הדבר אידיאלי לארגונים שלא מעוניינים להגביל 
את האופן שבו אנשים משתמשים במכשיר אך 

כן רוצים לוודא שמשתמשים לא מורשים לא 
יוכלו לבצע שינויים.

יתכן גם שתרצו למנוע גישה הן להגדרות    
המכשיר והן לפונקציות מסוימות. 

הדבר מאפשר לאדמיניסטרטורים להחליט מי 
יכול לעשות מה עם כל מכונה, למשל להחליט 
אילו משתמשים יכולים לשלוח פקס או לסרוק 

מסמכים, או להטיל מגבלות חודשיות, 
באמצעות מספרי PIN ייחודיים או כרטיסי 

.NFC
חפשו ספק שתומך בפרוטוקולי תקשורת   

והצפנה לפי התקנים של התעשייה.
אלה כוללים:

:IEEE 802.1x  •
ניתן להרכיב עם כבל או באמצעות       

התשתית האלחוטית של הארגון.

:IPsec  •
המכשירים יכולים להתחבר ישירות 

לסביבות מאובטחות פנימיות או חיצוניות 
באמצעות תמיכת IPsec מובנית.

:SNMPv3  •
נועד לעמוד במדיניות אבטחת הרשת 

הקפדנית ביותר, המכשירים מתקשרים 
MD5/( מוצפן SNMP v3 באמצעות

SHA1(, אפילו בהגדרה מרחוק ובפעולות 
תחזוקה שגרתיות.



נטרול שירותים לא חיוניים
מדפסות רבות מגיעות עם שירותים לא 

מאובטחים ולא חיוניים המופעלים בברירת 
 Telnet, FTP, TFTP, HTTP המחדל )למשל

ו-SNMP(. אם השירותים האלה נשארים 
מופעלים, הם מאפשרים לתוקפים לקבל גישה 

לנתוני המדפסות ישירות או לבצע שינויים 
בקונפיגורציה. אנו ממליצים לנטרל את כל 
השירותים שאינכם זקוקים להם, ובמידת 

האפשר, לשנות את מספר הפורטים שהוגדרו 

כברירת המחדל, ולשנות כל סיסמה או מחרוזת 
קהילה נוספת מהגדרות ברירת המחדל. אם יש 
 SSH-צורך בגישה לשורת פקודה, השתמשו ב

במקום Telnet על מנת למנוע האזנות סתר.
להלן רשימה מלאה של השירותים הנתמכים, 

לצד מספר הפורט שלהם בברירת המחדל היכן 
שיש. שימו לב שהשירותים הנתמכים עשויים 

להשתנות מדגם לדגם; אנא בדקו את תאימות 
המכשיר שלכם. מומלץ אך לא חובה לנטרל את 

כל השירותים הבאים.

המלצה פורט ברירת מחדל שירות

נטרלו את פורט 80 631 ,4431 ,80
Web Based Management 
)EWS(

- Remote Setup

נטרלו את פורט 23 23 Telnet

162 ,161 SNMP

נטרלו את פורט 515 אם אין צורך בו 515 LPD

631 IPP

- AirPrint

- Morpia

נטרלו את פורט 80 631 ,4431 ,80 Network Scan

5222 Google Cloud Print

מנוטרל כברירת מחדל 8080 Proxy

נטרלו את פורט 445 אם אין צורך בו 445 Network Scan

995 ,110 POP3

993 ,143 IMAP4

נטרלו את פורט 25 587 ,465 ,25 SMTP

נטרלו את פורט 21 21 FTP Server

נטרלו את פורט 21 21 FTP Client

22 STFP

נטרלו את פורט 69 69 TFTP

נטרלו את פורט 445 אם אין צורך בו 445 WebDAV

נטרלו את פורטים 137-139, 445 אם אין צורך 
בהם

445 ,139 ,138 ,137 CIFS

389 LDAP

5353 mDNS

5355 LLMNR

123 SNTP

9100 Raw Port



נטרלו ממשקים, פורטים         
פיזיים ופיצ'רים של המכשיר 

שלא בשימוש
 ,Wi-Fi Direct אם אין צורך בממשקים כמו

ודאו שהם מנוטרלים.
ניתן גם לנטרל ממשקים פיזיים כגון USB, תלוי 

בסוג המוצר.
אם המכשיר שלכם מכיל אפשרויות אחרות 

שאינכם זקוקים להן, נטרלו אותן. כל אפשרות 
אפשר לנצל לרעה, בכוונה או בשוגג. נטרלו כל 

דבר לא הכרחי כדי לצמצם את הסיכון שלכם.

נטרו ונהלו את סביבת ההדפסה
רשמו ונטרו את הפעילויות של מכשירי

ההדפסה. אחוז גדול של פרצות הנתונים 
מתרחשות בגלל 'איומים פנימיים'. היכולת 

לנטר ולחקור פעולות של משתמשים מאפשרת 
לכם להגיב כראוי.

נטרו תעבורת רשת אל וממכשירי ההדפסה. 
כך תקבלו התראות על פעילויות לא מורשות. 
למשל, האם פעילות אל או מהמדפסת שלכם 

מחו"ל אמורה לעורר חשש, או תעבורה ברמת 
האדמיניסטרטור ממכשיר שאינו של 

אדמיניסטרטור?
קיימים מספר כלים ושירותים שיכולים לנטר 

את השימוש ולבקר שיטות הדפסה כגון:
Mass Deployment Tool  •

מספק ממשק קונפיגורציה המאפשר ניהול 
של מבחר הגדרות במכשירים. מאפשר 

למשתמשים להתקין ולנהל מכשירים רבים 
מקומיים או המחוברים לרשת במהירות 

ובקלות, בלי צורך בהתקנת תוכנה נוספת.

Brother תומכת בפרוטוקולי תקשורת 
ובהצפנה לפי התקנים של התעשייה 

)אנא בדקו את תאימות המכשיר שלכם(.
הללו כוללים:

:Meter Read Tool  •
 Brother מתקשר עם מכשירים של

באמצעות USB או ברשת ומדווח את
הסטטוס במייל. הכלי אוסף מידע ויכול 

להודיע על כל שגיאה במכונה, או על 
חומרים מתכלים העומדים לאזול.

:BRAdmin Professional  •
מאפשר למנהלנים מערכת לראות ולשלוט 
בסטטוס של מוצרים מחוברים לרשת של 
Brother  )וכן של רוב מכשירי ההדפסה 

תואמי ה-SNMP האחרים( ממחשב שרץ 
על Windows באותה הרשת.

:BRPrint Auditor  •
 Brother מאפשר ניטור של מכשירי

המחוברים באופן מקומי )USB וכניסת 
מדפסת(. המכשירים נסקרים על בסיס 

 BRAdmin קבוע באמצעות תוכנת
Professional, והמידע נשלח באמצעות 

BRAdmin Professional או במייל. ניתן 
לבדוק את סטטוס המכשיר כגון ספירת 

עמודים, גרסת קושחה, טונר וסטטוס 
התוף, לצד הודעה על אזהרות או שגיאות 

במכונה.
כמו כן, המכשירים של Brother עובדים עם 

פתרונות ניהול הדפסה עצמאיים מובילים, 
 Nuance, Papercut, לרבות ספקים כגון

.One Q-ו Ringdale



עדכון וטלאי קושחה ותוכנה
בדיוק כמו מחשבים, מדפסות זקוקות 

לעדכונים וטלאים באופן קבוע. 
בדקו אם יש עדכוני קושחה לכל המדפסות 
ומכשירי הרשת תחת שגרת ניהול הטלאים 
הקבועה. עדכונים לעיתים קרובות מוסיפים 

תכונות אבטחה חדשות או משופרות, טלאים 
לפרצות אבטחה ידועות, ומתקנים בעיות 

אחרות.
הקפידו לוודא שאתם מקבלים עדכוני תוכנה 

וקושחה ממקורות מהימנים בלבד, וודאו שלא 
פרצו לקבצים לפני ההתקנה. ודאו שהספק
שבחרתם חותם באופן דיגיטלי ובודק את 

קושחת המכשירים למניעת העלאת קוד זדוני 
למכשיר.

כמו כן, כל תוכנות ניהול המדפסות המשויכות 
אמורות להיות חלק משגרת ניהול הטלאים 

הקבועה.
על ידי נקיטה בצעדים המתאימים, תוכלו 

להבטיח את אבטחת סביבת ההדפסה שלכם, 
על מנת שפעולת ההדפסה תמשיך להיות נכס 

ולא נטל.

התכוננו לסוף חיי השירות
כמו כל מכשיר אחר, לקושחה ולתוכנה יש 

חיי שימוש מוגבלים. בשלב מסוים המכשירים 
לא ייתמכו יותר ולא יוכלו לקבל עדכונים, מה 

שיותיר אותם חשופים לפגיעות. עקבו אחר 
התאריכים האלה על מנת שתוכלו לתכנן מראש 
מתי לרענן את הנכסים, ולוודא שיהיה לכם ציוד 

נתמך שיישאר מוגן.
כמו כן, הקפידו להעמיד תהליכים להשלכה 
מאובטחת של מדפסות שכבר לא בשימוש, 

כגון:
הקפידו לחטא ו/או להשמיד כל מכשיר   •

זכרון או אחסון.
ודאו שאין נייר תקוע במדפסת.  •

הדפיסו מספר עמודים של טקסט אקראי   •
ללא אזורים ריקים על כל מחסנית מדפסת 
.)MFD( או תוף של מדפסת רב-תכליתית

סלקו כל שארית של טונר או הדפסות   •
גלויות מתופי מדפסות MFD או רולרים 

של העברת תמונות והשמידו אותם אם לא 
ניתן לסלקם.

 MFD השמידו מחסניות או תופי מדפסות  •
שלא ניתן לחטא )למשל עקב תקלת      

חומרה(.

השלכת חומרים מתכלים באופן 
מאובטח

מעבר להשלכת רכיבי המדפסות שהגיעו לסוף 
חייהן, בכל פעם שמשליכים ומחטאים רכיבים 

או חומרים מתכלים כגון מחסניות או תופי 
מדפסת באופן מאובטח בעת ההחלפה. דליפות 
הנתונים הנפוצות ביותר מתרחשות עקב אובדן 
חומרי הדפסה. הקפידו על מתקני השמדת נייר 
מאובטחים והדריכו את הצוות להשתמש בהם 

כדי להשליך כל חומר רגיש.



הגבילו את הגישה למדפסת 
ברשת / הפרידו את הרשת

גישה מרובדת לאבטחת מידע היא תמיד 
השיטה הטובה ביותר; להלן מספר עקרונות 

שכדאי לשאול:
חומת אש המוגדרת כראוי היא תמיד קו   •

ההגנה הראשון הטוב ביותר עבור כל 
רשת.

הפרדה מקיפה של הרשת היא מרכיב   •
מפתח של תכנון הרשת.

מנהלני הרשת צריכים לוודא שהמכשירים   •
רשאים לתקשר אך ורק באמצעות 
      השירותים או הפורטים ההכרחיים.

מומלץ להגביל את הגישה לרשת על בסיס   •
.MAC כתובת

אין לחשוף מדפסות לאינטרנט באופן ישיר. 
יש להגביל את הגישה הציבורית באמצעות 
חומת אש. כתובת IP פרטית יכולה לעזור 

למנוע גישה למדפסת מחוץ למחלקה או 
למוסד. עם זאת, לא כל תשתיות הרשת 

מאפשרות זאת, ולכן ניתן להשתמש בשיטות 
אחרות כדי להגביל את הגישה למדפסת, כגון 

.IP להגבלת גישה לפי כתובת IP סינון
 default gateway-כמו כן ניתן להסיר את ה

בקונפיגורציה של ה-IP, כדי לנטרל את הניתוב 
באינטרנט, ולאפשר את ההדפסה רק למגזר 

הרשת המקומי שלכם.
בדקו שלמדפסת שלכם יש יכולות שיעזרו 

לכם לאבטח את תקשורת הנתונים:
:IP סינון  •

מונע גישה למכשיר דרך הרשת, כלומר 
 IP המכשירים יקבלו חיבורים מכתובות

ספציפיות בלבד.
בקרת פרוטוקולים:  •

מאפשרת לאדמיניסטרטורים לנטרל     
פרוטוקולים שאינם הכרחיים.

הימנעו מהשימוש בשמות        
משתמש וסיסמאות ברמת 

האדמיניסטרטור לקבלת גישה 
לרשת

בכל פעם שמכשיר הדפסה דורש גישה למשאב 
רשת, הקפידו להגדיר חשבון רשת נפרד שנועד 
במיוחד למטרה זו, והעניקו לחשבון זה אך ורק 

את הזכויות הנדרשות כדי לבצע את הפעולה 
הנדרשת.

כמו כן, הגבילו היכן שניתן את חשבונות שירות 
הרשת כמו כאלה שבשימוש על ידי המדפסות, 

על מנת למנוע התחברויות אינטראקטיביות. 
כך ניתן למנוע את השימוש בחשבונות אלה 

למטרות אחרות.

ודאו שאתם יכולים לסמוך על 
שרשרת האספקה שלכם

אם אי פעם אתם זקוקים לחלקי חילוף, ודאו 
שהם חלקי חילוף מקוריים, שמגיעים מהיצרן 

המקורי ומותקנים על ידי גורם מוסמך. יש 
לפקח על כל צד שלישי המבצע תחזוקה על 

החומרה שלכם בכל עת.
 



הגנו על מסמכים מודפסים
זה קורה לעתים קרובות מדי במשרדים שמישהו 

לוקח מסמך מודפס ומוצא מספר מסמכים שנותרו  
במגש המדפסת או מונחים בקרבת מקום, וכל 

אחד יכול לראות או לגנוב אותם. צמצום הסיכון 
שזה יקרה דורש מודעות לאבטחה ברחבי 

הארגון. חשוב לזכור שאבטחת המדפסת לא 
.IT תלויה אך ורק באבטחת

על מנת להגן על מידע סודי לפני שהוא מגיע 
למגש של המכשיר, יש לדרוש מהמשתמשים 

להזדהות בפני המדפסת לפני שאפילו עמוד אחד 
מודפס. אז, לאחר שההדפסה הושלמה, אין 

לאחסן את המסמך במדפסת להדפסה בעתיד.
אם למדפסת יש את היכולת, יש להפעיל את 
אחסון המסמכים בשרת על מנת לצמצם את 

כמות המסמכים שאין להם דורש. המשתמשים 
אז יידרשו לאמת את זהותם ולשלוף את 

העבודות לפי הצורך.
לבסוף, יש לגרוס מסמכים רגישים שאין בהם 

צורך יותר.
ל-Brother יש יכולות אבטחה שימושיות רבות 

)אנא בדקו את תאימות המכשיר שלכם(.
יכולות אלה כוללות:
:Secure Print  •

יכולת שנועדה בעיקר למשתמשים 
המדפיסים מסמכים סודיים. היא מאפשרת 
למשתמשים לעכב את ההדפסה עד שהם 

נמצאים פיזית מול המדפסת, על ידי הגדרת
מספר PIN אופציונלי לאותו משתמש. לאחר 

שמדפיסים מסמך סודי, המשתמש פשוט 
יקצה את מספר ה-PIN לעבודה שבדרייבר 

של המדפסת, אותו יהיה על המשתמשים 
להזין על מנת לפתוח את המדפסת להדפסה 

:+Secure Print  •
יכולת שנועדה בעיקר למשתמשים 

המדפיסים מסמכים סודיים. היא מאפשרת 
למשתמשים לעכב את ההדפסה עד שהם 

נמצאים פיזית מול המדפסת, על ידי הגדרת 
כרטיס NFC אופציונלי לאותו משתמש. 

לאחר שמדפיסים מסמך סודי, המשתמש 
פשוט יקצה כרטיס NFC לעבודה שבדרייבר

של המדפסת, והמשתמשים יצטרכו
להשתמש בו על מנת לפתוח את המדפסת 

להדפסה. 

אבטחו את 
המידע 



:Active Directory Secure Print  •
יכולת זו מגבילה את הגישה הפיזית לכל 

פעולה של המדפסת על ידי נעילת כל אדם 
לא מורשה. על מנת לפתוח את המדפסת 

לאסוף את המסמך, על המשתמשים 
להזדהות באמצעות שם המשתמש 

 Windows® Active-והסיסמה שלהם ב
Directory. בשני המקרים העבודה 

תישמר בזכרון הפנימי של המדפסת עד 
שיאספו אותה.

להוסיף שכבה נוספת של אבטחה           •
 ,LDAP או Active Directory באמצעות

האדמיניסטרטורים יכולים להגדיר מגבלת 
זמן לאיסוף עבודות ההדפסה עד שהן 

יימחקו מהזכרון של המכשיר.
:Secure PDF  •

 PDF ניתן להפוך מסמכים שנסרקו לקבצי
מאובטחים בסיסמה.

:Scan to SFTP  •
פרוטוקול העברת קבצים מאובטח 

)SFTP( מבסס זרם נתונים פרטי ובטוח 
 ,SFTP-ועל ידי בקרת הגישה לשרתי ה

הארגונים יכולים להגן על כל הרשת 
שלהם.

הדפיסו סימני מים:  •
הקפידו להוסיף סימני מים לכל עמוד 

שיודפס מהמסמכים הסודיים. מסמכים 
עם סימני מים מבטיחים שמירה על מקור 

המסמך בעותקים שיבוצעו בהמשך.
הוסיפו זיהוי הדפסה:  •

הוסיפו זיהוי הדפסה לראש או לתחתית 
כל עמוד מודפס. ניתן להוסיף את התאריך 

והשעה, שם המשתמש המחובר או כל 
אמצעי זיהוי אחר לכל עמוד מודפס, באופן 

נפרד מהמסך המודפס.

הצפינו עבודות הדפסה על מנת 
להגן על תקשורת הנתונים

מידע רגיש הוא פגיע כי הוא נע ברשת מהמקור 
למדפסת. כששולחים עבודות הדפסה או 

ניגשים ללוח הבקרה, קיים סיכון ליירוט דיגיטלי 
של הנתונים. על מנת למנוע זאת, עליכם תמיד 

להשתמש בחיבור מוצפן.
 TLS בדקו אם למכשירים שלכם יש הצפנת

ו-SSL מובנית, אותה הטכנולוגיה שמשתמשים 
בה במסחר אלקטרוני כדי להגן על נתוני בנקים 
וכרטיסי אשראי. ניתן להצפין את המסמכים עד 

לרמה של 256 ביט במהלך השליחה ברשת.
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