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Beveiligingsoplossingen voor een slimmere werkomgeving
Beveiligingsscenario's voor werkplekken
OPLOSSINGEN VOOR EEN
SLIMMERE WERKOMGEVING

Beveiliging

Productiviteit beschermen
is IT-hardware beschermen
Bescherming van hardware en de productiviteit van
werknemers gaat verder dan alleen het vergrendelen
van laptops.
Het is net zo belangrijk ook monitoren, dockingstations en bedrade
randapparatuur, zoals muizen en toetsenborden, te beveiligen. Een
werkplek is pas een werkplek als alles functioneert zoals de gebruiker dat
verwacht.

4 van de meest voorkomende situaties waarvoor we
een beveiligings-oplossing moeten leveren, zijn:
1.	Laptop en monitor op kantoor
2. Ultrabook en dock op kantoor
3. Pc, monitor, printer en toetsenbord op een gedeelde werkplek
4. Tablets in een leslokaal
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Scenario 1:
Laptop en monitor op kantoor
Probleem:
Organisaties zijn op zoek naar één kabeloplossing waarmee monitoren
worden beveiligd en bovendien gebruikers hun laptops kunnen
vergrendelen en ontgrendelen.

Achtergrond:
Onderzoek van Microsoft heeft aangetoond dat de productiviteit met
50% omhoog gaat wanneer werknemers een tweede scherm gebruiken.
Organisaties vragen vaak naar oplossingen voor dit specifieke scenario, met
name omdat grotere, geavanceerde monitoren vaak erg diefstalgevoelig zijn.

Oplossing:
MicroSaver Twin-slot.
Een slothoofd aan het uiteinde van de kabel wordt gebruikt om de
monitor te vergrendelen terwijl een tweede slothoofd die op dezelfde
kabel is geschoven, aan de laptop wordt bevestigd.
Beide sloten kunnen met dezelfde sleutel geopend worden.

64025

Als u al twee schermen gebruikt, probeer dan eens met één te werken.
U zult direct merken dat uw productivitiet een lager is. Het is het waard
deze productiviteit te beschermen.

Bekijk ook:
ClickSafe Twin-slot voor dunnere laptops (K64638WW).
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Scenario 2:
Ultrabook en dockingstation
op kantoor
Probleem:
Hoe beveilig ik met één kabel twee items, waaronder een
Ultrabook die vaak wordt meegenomen.

Achtergrond:
Dockingstations vormen een integraal onderdeel van werkplekken
met meerdere apparaten. Ze worden gebruikt om laptops op
monitoren, toetsenborden, muizen en op andere randapparatuur
zoals een externe harde schijf aan te sluiten. Ze zijn een belangrijke
factor in de productiviteit van werknemers en werkgevers vinden het
dan ook belangrijk dat deze goed worden beveiligd.

Oplossing:
MicroSaver DS Twin.
Aan de hoofdkabel is een tweede, kortere kabel bevestigd. De
kortere kabel wordt aan het dock bevestigd en de primaire
slothoofd wordt vervolgens aan het Ultrabook vergrendeld. De
kleine slothoofdjes kunnen worden gedraaid om het vergrendelen
en ontgrendelen te vergemakkelijken.

K66535WW

Bekijk ook:
ClickSafe Twin-slot voor vergrendelen zonder sleutels (K64638WW).
Voeg een CableSaver toe om bedrade randapparatuur te beveiligen.
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Scenario 3:
Pc, monitor, printer en
toetsenbord op een gedeelde
werkplek
Probleem:
Hoe beveilig ik 3 hardware-items plus bedrade randapparatuur
met één kabel?

Achtergrond:
Beveiliging van de aparte componenten van een tower-pc is vooral
belangrijk bij gedeelde werkplekken, zoals receptiebureaus.

K64615EU

Oplossing:

Bekijk ook:

De Desktop & Peripherals Locking Kit (K64615EU) is een
eenvoudige, maar zeer effectieve oplossing. De kit bevat 3 T-Bar™vergrendelingskoppen waardoor een kabel van 2,4 m wordt geleid.
De kabel wordt bevestigd met één slothoofd met sleutel. Ook
kunnen er twee Cablesaver aan de kabel worden bevestigd om
bedrade USB-accessoires te beschermen.

Het gebruik van CableSaver (64519US) naast een MicroSaver-slot
om bedrade randapparatuur te beveiligen.
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Scenario 4:
Tablets in een leslokaal
Probleem:
Hoe kunnen 30 tablets worden beveiligd terwijl ze worden
opgeladen?

Achtergrond:
Scholen zijn overgegaan op tablets om te helpen bij
interactieve leerprocessen en research door studenten. Veel
opleiders vragen zich af hoe ze tablets die worden opgeladen
moeten beveiligen zonder dat ze de toegang tot leslokalen
verbieden. Winkeliers en horecagelegenheden die tablets

K67862EU

gebruiken, hebben met vergelijkbare uitdagingen te maken.

Oplossing:
In de universele Charge & Sync Cabinet kunnen 10 tablets
worden bewaard terwijl ze worden opgeladen vanaf één
voedingsaansluiting. Verwijderbare planken maken het
overbodig dat tablethoezen worden verwijderd voordat de
tablets worden opgeladen. U kunt drie kasten op elkaar zetten.
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Oplossingen voor meerdere apparaten

MicroSaver® DS Twin

ClickSafe® Twin

MicroSaver® Twin

K66535WW
• De twee zeer dunne slothoofden, die
beide met dezelfde sleutel kunnen
worden gesloten, vergrendelen op
een gemakkelijke manier uw zeer
dunne laptop en monitor of dock
• Supersterke composietstaalkabel
met een met carbon verharde
stalen kern, meer dan 1,8 m lang en
5 mm dik

K64638WW
• Het slot heeft een tweede slothoofd
waarmee twee items beveiligd
kunnen worden met dezelfde kabel
en sleutel
• Het ClickSafe®-slothoofd heeft een
draaipunt van 180° en roteert volledig
360° rond de kabel, dit verhoogt de
flexibiliteit en het gebruiksgemak
• Clicksafe is ons veiligste
kabelslot tot nog toe, met een
vandalismebestendig slothoofd,
geavanceerde kabelconstructie en het
gemak van 1 sleutel voor beide sloten.

64025
• Beveilig twee items met twee
extra veilige, ronde MicroSaver®cilindersloten met sleutel
• Tweede T-balk-slothoofd schuift
langs kabel voor flexibele
beveiliging van de hardware
• Registratie van sleutelcodes om
kwijtgeraakte sleutels gratis te
vervangen

5
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Vergrendelkit voor
desktopcomputer en
randapparaten
K64615EU
• Alles wat u nodig hebt voor het
beveiligen van een desktopcomputer,
twee stuks randapparatuur, een
toetsenbord en muis met snoer
• Bevat 2 eyelets om te gebruiken in
Kensington beveiligingssleuven, een
Cablesaver en 3M VHB industriële
hechtende lijmstickers voor
randapparaten zonder Kensingtonaansluitingspunten
• Cilindervormig, rond slot met een met
carbon versterkte stalen kabel

5,3

2400
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Praktijkvoorbeeld:
Combinatiesloten met mastercode
Hoe ColArt Group de juiste combinatie van beveiliging en
toegankelijkheid heeft gevonden met sloten met mastercodes

Probleem:

Oplossing:

"We hebben werknemers die bijzonder mobiel zijn. Als een bedrijf dat

ClickSafe-combinatiesloten met mastercode. Sloten met

meerdere miljoenen omzet en dat opereert op zeer concurrerende

mastercode bieden gebruikers de mogelijkheid een

markten, vinden wij het heel belangrijk dat onze gegevens en de

persoonlijke code in te stellen, maar de IT-beheerder kan

apparaten waarop deze worden bewaard, goed worden beveiligd.

indien nodig de sloten ook opnieuw instellen.

We doen er natuurlijk ook alles aan om de productiviteit van onze
werknemers te handhaven. Naast de softwarebeveiliging binnen onze

Dit wordt mogelijk gemaakt met de tweezijdige verificatie van

firewall hadden wij behoefte aan een eerste verdedigingslinie om ons

de ClickSafe ComboGenie.

tegen diefstal te beschermen."
De ComboGenie maakt het mogelijk dat een vertrouwde
Group IT-directeur Larry Simons

beheerder combinatiecodes zo kan terugzetten dat ze
opnieuw kunnen worden ingesteld.

Achtergrond:

De ComboGenie kan niet apart worden gebruikt en kan alleen

ColArt Group, de internationaal toonaangevende leverancier van

worden gebruikt met een specifieke beheercode.

producten voor de grafische kunst, heeft zich tot Kensington gewend
voor hulp bij het zoeken van de juiste beveiligingsoplossing voor hun
organisatie.
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"Ook al worden sleutels gratis door Kensington

vervangen, toch bleef het een probleem voor ColArt
dat werknemers vaak hun sleutel kwijtraken, wat
vooral lastig is bij werknemers die veel onderweg zijn.
Doordat werknemers met onze oplossing hun eigen
viercijferige combinatie uit 10.000 mogelijkheden
kunnen kiezen, is het risico dat een werknemer niet
productief is veel kleiner. Ook worden hierdoor de
beheerkosten voor ColArt verlaagd.

"

Andrew Clark, hoofd IT-toepassingen
ClickSafe
ComboGenie met
mastercode
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Stel onze beveiligingsdeskundigen een vraag:
www.kensington.com/locks
Kensington Europe, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks. HP21 8SZ. Verenigd Koninkrijk. De informatie in
dit document is correct op het moment van aanmaak en is slechts bedoeld als indicatie. Er kunnen in de loop van het
jaar wijzigingen plaatsvinden. Fouten en weglatingen voorbehouden. Kensington, smart.safe.simple. en de naam en
de vormgeving van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en nietgedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Juli 2015. K15_2476EU.
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