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UW OPTIMALE BEVEILIGING, GEMAAKT DOOR HP.

INGEBOUWDE BEVEILIGING
Bedrijven kunnen niet langer vertrouwen op alleen softwarebeveiliging, vooral met de groei van cybercriminaliteit 
en de mogelijk financiële schade. HP Elite pc’s met Intel® Core™ vPro™ processors hebben hardwarematige 
beveiligingsoplossingen, waardoor ze veel minder kwetsbaar en veel betrouwbaarder zijn, direct vanaf het eerste gebruik.

ZELFHERSTELLEND
Nu nieuwe malware sneller uitkomt dan de meeste bedrijven kunnen bijhouden, is het belangrijker dan ooit om een 
systeem te hebben dat net zo snel kan reageren. Daarom beschikken HP Elite pc’s over een geïntegreerde zelfherstellende 
oplossing. Telkens als een beveiligingsrisico wordt gedetecteerd, beveiligen, detecteren en herstellen ze zich automatisch 
van de gevolgen, zelfs als een aanval nieuw is. Ze herstellen zichzelf, zodat u zich kunt richten op wat belangrijk is voor uw 
bedrijf. Dat is wel zo prettig.

 
EENVOUDIG TE BEHEREN
Beveiliging is cruciaal voor elk bedrijf. Met een HP Elite pc, kunnen IT-afdelingen van bedrijven op afstand alle aspecten 
ervan beheren, tot en met de BIOS en drivers. Ontworpen met eenvoudig beheer in het achterhoofd biedt deze hardware  
complete naleving voor bedrijven van 10 – 10.000 medewerkers of meer, terwijl ze tijd en geld besparen. 
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ermee eens dat browsers  
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 nieuwe malware bij3

DOWNLOAD ONZE HP REVEAL-APP, MAAK EEN 
ACCOUNT AAN EN ZOEK EN VOLG “HP PC SECURITY”

een pc-beslissing is  een beveil ig ingsbeslissing



betrouwbare beveil ig ing 24 uur per dag

O n d e r s t e u n i n g  v o o r  I T- m a n a g e r s z e k e r h e i d  v o o r  m e d e w e r k e r s

avond
De medewerker moet naar het buitenland reizen voor een 
vergadering die hij morgen heeft. Op de luchthaven besluit hij 
de gegevens nog een keer te bekijken, maar hij is bang voor 
ongewenste meekijkers. Door HP Sure View te activeren heeft 
hij met een druk op de knop een beveiligd scherm, waardoor 
zijn gegevens direct tegen meekijken beveiligd zijn.

avond
Op weg naar huis leest onze IT-manager een nieuwsbericht 
op haar mobiele device: “Bedrijven door heel Europa 
getroffen door grote BIOS-aanval.” Maar er is geen reden tot 
paniek. De pc’s van haar bedrijf beschikken over ingebouwde 
HP Sure Start zodat ze automatisch een BIOS-aanval 
kunnen detecteren, melden en zich ervan kunnen herstellen.

middag
Telkens als de medewerker zich moet aanmelden bij zijn pc, 
gebruikt hij zijn vingerafdruk en een contactloze kaart. Snel, 
eenvoudig en veel veiliger dan het enkelvoudige wachtwoord 
dat hij had. Om aanvallen via gestolen inloggegevens te 
voorkomen kan hij zich aanmelden met drie methodes 
door HP Multifactor Authenticate op basis van de Intel® 
Authenticate™-technologie.

middag
Wanneer de laatste antivirussoftware via het netwerk  
is gedownload, kan onze IT-manager rustig gaan lunchen, 
zonder het gevoel dat haar beveiligingsinspanningen voor 
niets zijn geweest. Met HP Sure Run kan zelfs malware 
haar netwerk niet plat krijgen.

ochtend
Tijdens het ontbijt thuis bekijkt onze medewerker zijn 
eerste stroom aan e-mails. Hij ontvangt een uitnodiging 
voor een nieuwe conferentie en registreert zich. De link 
leidt naar een schadelijke website die malware op zijn pc 
wil installeren. Maar met HP Sure Click hoeft hij zich geen 
zorgen te maken. Hij is volledig beschermd. Zodra hij zijn 
browser sluit is de malware weg.

ochtend
Doordat ze een geheel nieuwe serie HP Elite pc’s met Intel® 
Core™ vPro™-processors voor zich heeft staan, hoeft onze 
IT-manager zich geen zorgen te maken.Ze weet dat ze deze 
goed en veilig kan beheren dankzij de HP Manageability 
Integration Kit.

DOWNLOAD ONZE HP REVEAL-APP, MAAK EEN 
ACCOUNT AAN EN ZOEK EN VOLG “HP PC SECURITY”



h a r d w a re f u n c t i e s  m e t  e e n  v o o r d e e l

BEVEILIGD – KLIK VEILIG
Als u op de verkeerde link in een e-mail klikt of per 

ongeluk een geïnfecteerde website bezoekt, zet u de 
deur open naar uw netwerk, en alle gevoelige informatie 

daarop. Hardwarematige HP Sure Click zorgt ervoor 
dat webgebaseerde aanvallen in een geïsoleerd tabblad 

worden ingesloten en niet via andere browsertabbladen, 
uw pc of netwerk worden verspreid.

VEILIG AANMELDEN
Zelfs het meest veilige wachtwoord is niet 100% 
effectief voor de bescherming van apparaten. Met 
HP Multifactor Authenticate, op basis van de Intel® 
Authenticate™-technologie, kunt u maximaal drie 
authenticatiemethoden instellen voor aanmelding, 
waaronder vingerafdruk of gezichtsherkenning.  
Elke methode vormt een extra beveiligingslaag tegen 
hackers. 

PRIVACYSCHERM 
Visual hacking is de meest eenvoudige manier van 

gegevensdiefstal. Meekijken over iemands schouder 
is 9 van de 10 keer effectief8. HP Sure View is een 

geïntegreerd privacyfilter dat voorkomt dat andere 
mensen ongewenst op uw scherm mee kunnen kijken. 

U hoeft alleen maar op F2 te drukken en het 
privacyscherm wordt geactiveerd.

HACKERS DWARSBOMEN
Om toegang tot uw pc te krijgen gebruiken aanvallers 

vaak malware om essentiële processen van het 
besturingssysteem af te sluiten, zoals antivirus of 

firewalls. HP Sure Run is ingebouwd in de hardware, 
om te voorkomen dat services worden uitgeschakeld. 
Bij een aanval herstart het automatisch de processen 

die uw pc veiliger maken. 

VOLLEDIG BEHEER
Door gebruik te maken van de HP Manageability 
Integration Kit en de laatste generatie van 
Intel® Core™ vPro™-processors met Intel Active 
Management-technologie, kunnen IT-professionals 
belangrijke beveiligingsoplossingen centraal beheren 
en op afstand bedienen, zoals HP Sure Start of het 
beveiligingsbeleid voor het bedrijf voor de gehele 
serie HP pc’s.

ZELFHERSTELLENDE BIOS 
In het geval van een malware-aanval op BIOS-niveau 
is uw antivirussoftware niet effectief. Om dit te 
voorkomen inspecteert HP Sure Start , de eerste en 
enige zelfherstellende BIOS, de systeem-BIOS en zet 
deze automatisch een vertrouwde kopie terug.

Uw netwerk is zo veilig als de zwakste schakel. En dat geldt ook voor printers.  
Ontdek hoe HP ook uw printers kan beveiligen, en daarmee ook uw netwerk, op hp.com/go/printsecurity

m a a k  k e n n i s  m e t  o n z e  m e e s t  l u x e  e n  v e i l i g e  p c :

hp.com/go/computersecurity

uw bedrijf is  volledig beschermd.  dat is  wel zo prettig .  

HERSTEL SNEL EN MINIMALISEER UITVAL
Opnieuw installeren kan een pijnlijk proces zijn dat bedrijven uren productiviteitsverlies 

kost. HP Sure Recover stelt gebruikers in staat om hun devices snel en veilig te herstellen. 
Geen tussenkomst van IT nodig!

hp elite pc family
Maak kennis met de HP Elite serie, voor 
krachtige prestaties op kantoor en 
onderweg. Neem bijvoorbeeld de dunne 
en lichte HP EliteBook x360, met Intel® 
Core™ i7 vPro™-processor. Met 360° 
veelzijdigheid in vijf standen, meer dan 16 
uur batterijduur en optimale beveiliging is 
dit de ideale pc voor mobiele professionals.

Ontdek meer op  
hp.com/nl/elitebook-x360

hp zbook studio
Met HP’s helderste 4k-scherm, superdunne 
ontwerp en rekenkracht voor editing en 
rendering, kunt u uw creativiteit de vrije 
loop laten en onderweg net zo productief 
zijn als op kantoor.

Kijk voor meer informatie op  
hp.com/go/zbookstudio

hp engage one
Met beveiliging, duurzaamheid en flexibiliteit 
in een strak ontwerp, is de HP Engage One 
de ideale oplossing voor ondersteuning 
van uw belangrijkste zakelijke activiteiten. 
Met een moderne benadering voor retail 
is dit veelzijdige POS-systeem in staat uw 
klantervaring te veranderen.

Lees meer op  
hp.com/go/engageone

HP ELITEONE 1000 G2 AIO
Verander uw werkplek in de ultieme  
oplossing voor videoconferencing, met  
de HP EliteOne 1000 All-in-One pc. Met 
moderne hoogwaardige eigenschappen  
zoals videoconferencing via een druk op de 
knop, HP Noise Cancellation voor heldere 
audiogesprekken, en ingebouwde beveiliging,  
kunt u uw productiviteit verhogen met de 
zekerheid dat u goed beveiligd bent.

Ontdek meer op  
hp.com/go/eliteone1000 
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https://www8.hp.com/nl/nl/solutions/business-solutions/printingsolutions/securityoverview.html?jumpid=va_cipwzh7sv6
https://www8.hp.com/nl/nl/solutions/computer-security.html?jumpid=va_fed7mqhx91
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http://store.hp.com/NetherlandsStore/Merch/Offer.aspx?p=b-eliteone-1000-aio
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