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INLEDNING

Även om distansarbete och 
mobilt arbete inte är något 
nytt för många företag så har 
det på mycket kort tid blivit 
både en nödvändighet och 
standard för varje företag.

För organisationer har de 
långsiktiga förändringarna i 
arbetssätt snabbt skapat ett 
nytt säkerhetslandskap att 
hantera. Med ökat arbete 
hemifrån, nya beteendemönster 
och helt nya miljöer tillkommer 
även ytterligare ansvar med 
informationssäkerhet.

Även om det pågår en 
förändring förblir en sak 
densamma: information är 
affärskritiskt och måste 
skyddas.
Hur ser du till att dina data 
alltid är skyddade när gränsen 
mellan distans- och 
kontorsarbete inte är tydlig? 

Vad innebär den ökande 
användningen av data för 
informationssäkerhet och 
moderna arbetssätt? Och hur 
kan en decentraliserad 
arbetsplats upprätthålla den 
säkerhet som företag och 
kunder kräver? 

Informationssäkerhet i sin nya 
form omfattar att man 
upprättar strategier för att 
hantera de processer och 
verktyg som krävs för att 
förebygga, upptäcka, 
dokumentera och motverka hot 
mot pappersbaserad och 
digital information inom en 
decentraliserad och rörlig 
arbetsstyrka.

OM TIDERNA MED KONTORSMILJÖN MELLAN 8 OCH 5 INTE REDAN VAR FÖRBI ...  
... SÅ ÄR DE FÖRBI NU

Att ha en proaktiv och övergripande 
strategi för säkerhet blir snabbt en viktig 
konkurrensfaktor. 

För att få rätt resultat krävs mer av en 
helhetssyn. Man måste tänka på hur data 
används och lagras fysiskt samt digitalt 
och under hela dokumentets livscykel.

Canon är erkänt av IDC MarketScape som 
ledande inom globala säkerhetslösningar 
och tjänster!, och hjälper dig genom 
säkerhetsdjungeln och ger dig möjligheten 
till en rörlig arbetsstyrka som kan finnas 
var som helst i världen.
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När vi i början av 2020 blickade in i året kunde få av 
oss föreställa oss vilken enorm förändring som vi stod 
inför. Resultatet är att arbetsplatsen för många nu är 
varsomhelst där det finns en internetanslutning, och 
det har dragit upp takten på det som tidigare var en 
vision och som bara långsamt började bli normen.

Men eftersom det snabbt har blivit standard bland 
företag att arbeta i hemmet, på distans och i mobilen 
anpassar sig företag fort för att säkerställa enhetlig 
säkerhet i sina verksamheter oavsett vart verksamheten 
befinner sig. Oavsett var processerna i sig äger rum 
måste organisationer bygga upp säkerhet i de dagliga 
strukturerna, processerna och arbetssätten för 
informationshantering. 

Nedan går vi igenom de utmaningar som förändringarna 
innebär och hur man skyddar information, oavsett vad 
en medarbetare kallar för ”kontoret”. 

Informationssäkerhetschef, Canon EMEA

”FÖRORD AV  
QUENTYN TAYLOR
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POTENTIELLA HOT
AVSNITT 1:
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POTENTIELLA HOT

ÖVERALLT FINNS DET SÄKERHETSUTMANINGAR, 
BÅDE INOM OCH UTANFÖR ETT FÖRETAG !  
     UPPSÅTLIGA OCH 

OAVSIKTLIGA

När arbetsplatserna utvecklas ökar även risken för 
intrång, men det som inte förändras är inverkan 
på såväl resultat som rykte.

När företagen anpassar sig efter nya arbetssätt 
utsätter de sig även för risker då de snabbar på 
övergången till molnbaserade tjänster som ger 
ökad produktivitet oberoende av plats, samtidigt 
som den befintliga infrastrukturen blir allt mer 
ansträngd. 

Men det är inte bara externt missbruk som hotar 
företagsinformationens integritet. Nya arbetssätt 
och beteenden för med sig användarbaserade 
risker, och ett arbete som inte är kontorsbaserat 
och saknar gränser förstärker dessa faror.

AVSNITT 1: POTENTIELLA HOT
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AVSNITT 1: POTENTIELLA HOT

Detta omfattar befintliga och 
tidigare medarbetare, konsulter 
eller affärspartner med 
insiderinformation och tillgång 
till ett företags säkerhetsrutiner, 
data- och datorsystem. 

Även om dessa hot inte är nya 
utvecklas deras karaktär. 

Det utgör en utmaning när 
medarbetare mer och mer 
använder företagets utrustning 
och programvara från ett större 
antal platser och under längre 
perioder, samt hanterar, hämtar 
och fjärrskyddar dessa enheter 
och får tillgång till den 
information de innehåller.

Dessutom kan insiderläckor 
uppstå uppsåtligt när enskilda 
personer försöker skada företag 
eller dra nytta av intrånget, men 
även oavsiktligt genom 
mänskliga misstag. Hot kan vara 
en vardagshändelse som orsakas 
av bristande 
säkerhetsmedvetenhet eller 
nätverksenheter med otydliga 
säkerhetsprotokoll som införts. Hot från insidan är 

en risk för företag 
inom själva 
organisationen. 

HOT FRÅN INSIDAN

När medarbetare arbetar i 
nya miljöer, som i hemmet, 
delade utrymmen och mer 
offentliga miljöer där det 
saknas rätt 
säkerhetskonfiguration, då 
ökar även risken för 
oavsiktliga läckor.
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av alla dataintrång kommer 
från uppsåtliga eller 
kriminella aktörer!

51 % 

AVSNITT 1: POTENTIELLA HOT
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orsakas av oaktsamma 
medarbetare eller konsulter"

24!% 

AVSNITT 1: POTENTIELLA HOT
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AVSNITT 1: POTENTIELLA HOT

DATAINTRÅNG
Ett dataintrång inträffar när 
personuppgifter som innehas av en 
organisation utsätts för missbruk eller 
förlust eller obehörig åtkomst, ändring 
eller utlämnande och kan orsakas av 
mänskliga fel eller underlåtenhet att 
genomföra säkerhetsåtgärder samt en 
skadlig handling från en extern part.

Även i tider med internationell 
turbulens är företagen inte säkra från 
cyberattacker som leder till intrång. I 
de tidiga skedena av covid-19-
pandemin riktade cyberbrottslingarna 
in sig mot företag i alla branscher, och 
attackerna mot banker och andra 
finansinstitut sköt i höjden med 38 % 
samtidigt som detaljhandeln och 
sjukvården även såg en betydande 
ökning av antalet attacker". 

Men i och med att distansarbete 
snabbt blir standard hittar 
cyberbrottslingar även nya sätt att 
manipulera den utspridda 
personalens sårbarheter. 

I synnerhet när företag utvecklar 
sina arbetsplatsstrategier kan 
felaktigt konfigurerade system eller 
användarprogram även klandras för 
dataintrång.

Dataintrång kan orsaka stora 
skador på anseende och 
ekonomi, och skadeverkningarna 
skiljer inte mellan kontors- och 
distansarbete. 
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AVSNITT 1: POTENTIELLA HOT

Maskinvara som är ansluten till 
företagsnätverket kan utsätta data som 
lagras i dessa enheter för personer med ont 
uppsåt. 

Enheter utan lämpliga säkerhetskontroller 
kan även användas som en ingångspunkt i 
nätverksmiljön och viktiga system med 
känslig information.

NÄTVERKSANSLUTNA 
ENHETER
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AVSNITT 1: POTENTIELLA HOT

Hittills har denna risk begränsats 
till kontorsbaserad maskinvara 
och konsumentenheter som 
används av medarbetare men 
som kontrolleras genom strikta 
protokoll.

Men inför utsikterna att distansarbete 
blir mer permanent kommer antalet 
oskyddade enheter som vanligtvis finns 
på kontoret, t.ex. skrivare och scannrar, 
att börja ta sig in i företagsnätverket, 
men inte i centrala styrnings- och 
säkerhetspolicyer.

Men då det blir vanligare med arbete från 
hemmet eller i gemensamma utrymmen, 
utgör det ökade antalet slutpunkter nya och 
okända hot. 

Och även om 85 %# av företagen redan gör 
det möjligt med BYOD-miljöer (Bring Your 
Own Device), är nätverk och protokoll 
vanligtvis inte utformade för att stödja en 
hel arbetsstyrka. Dessa policyer gäller 
vanligtvis endast för de viktigaste enheterna. 
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AVSNITT 1: POTENTIELLA HOT

Dessutom har den plötsliga och 
oväntade ökningen av distansarbete 
lett till att användningen av 
konsumenttjänster för vardagsbehov 
som konferenssamtal, 
dokumentbearbetning och fildelning 
ökat på en otroligt kort tid. 

Plötsligt delas företagsinformation 
via konsumentbaserade program 
som ligger utanför företagsnätverket 
som inte övervakas av IT-avdelningen 
och vars säkerhetsbrister inte testats 
och som äventyrar den information 
de behandlar.

Företag kämpar med att hålla jämna 
steg när säkerhetshoten ökar i antal 
och diversifieras. Situationen 
förvärras av den ständiga 
nyhetsrapporteringen där hoten från 
hackare och avancerade virus får 
överdriven uppmärksamhet. 

Det här är en farlig kombination och 
något som distraherat säkerhetsteam 
och gjort att hot har passerat 
obemärkta. Resultatet är ofta att 
sårbarheter inte åtgärdas på dagar, 
veckor och till och med månader.

Även om informationssäkerheten 
normalt är inriktad på datorer 
och onlineprocesser så är det 
viktigt att tänka på att värdefull 
information finns överallt på det 
moderna kontoret. Dessutom är 
den allt mer rörlig eller finns i 
okända miljöer utan 
övervakning. 

Platserna där personalen 
interagerar med dokument och 
system är de mest sårbara på 
företaget. Och detta uppstår på 
fler platser än någonsin tidigare.
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ARBETSPLATSEN PÅ 
ETT NYTT SÄTT

AVSNITT 2:



14CANONS SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

AVSNITT 2: ARBETSPLATSEN PÅ ETT NYTT SÄTT

I takt med att medarbetarna behöver tillgång till och delar 
data på fler platser, ökar även sårbarheterna.

I en färsk undersökning från Gartner framkom det att efter 
covid-19 planerar nästan tre av fyra ekonomichefer att 
omfördela minst 5 % av medarbetarna på kontoret till en 
permanent distansarbetsplats$. Högprofilerade företag som 
Twitter har vidtagit drastiska åtgärder för att utveckla sin 
arbetsplats och införde i maj 2020 en permanent policy för 
arbete i hemmet%.

Dessa åtgärder, och allt som påverkar var och hur 
personalen arbetar med företagsdata, medför allvarliga 
säkerhetsaspekter.

För att arbeta i dagens ständigt 
sammankopplade ekonomi krävs 
det en säker arbetsplats där 
arbetet kan utföras utan oro för 
att viktiga data äventyras.  
Det är inte alltid lätt. 

ARBETSPLATSEN PÅ ETT NYTT SÄTT

... kommer det att få långtgående 
konsekvenser för informationssäkerhet 
och informationshantering som sträcker 
sig långt in i framtiden för ”kontoret” – 
hur det än ser ut!

Oavsett om du arbetar 
hemma, på resande fot 
eller i gemensamma 
arbetsutrymmen ...
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AVSNITT 2: ARBETSPLATSEN PÅ ETT NYTT SÄTT

MEDARBETARE ARBETAR  
FRÅN FLER PLATSER
ÄN NÅGONSIN TIDIGARE

Var och en skapar sin egen 
säkerhetsbedömning när ”arbetsplatsen” 
blir ett allt mer flytande koncept. 

I alla dessa miljöer kommer skyddet av data 
i fysiska och digitala dokument innebära 
nya överväganden och utmaningar:
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AVSNITT 2: ARBETSPLATSEN PÅ ETT NYTT SÄTT

MOBILT ARBETE

Enheter kan lätt tappas bort 
eller bli stulna

Inkonsekventa 
säkerhetsprocesser för 
programvara och maskinvara

Information som inhämtas och är 
ansluten via offentliga och ibland 
osäkra internetanslutningar
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AVSNITT 2: ARBETSPLATSEN PÅ ETT NYTT SÄTT

ARBETA HEMIFRÅN

Oskyddade slutpunkter för 
konsumenter som ligger 
utanför företagets nätverk

Internetanslutningar för 
konsumenter med olika 
säkerhetsskydd

Korrekt övervakning av 
användning och 
åtkomstkontroll
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AVSNITT 2: ARBETSPLATSEN PÅ ETT NYTT SÄTT

ARBETE I GEMENSAMMA 
ARBETSUTRYMMEN

Offentliga internetanslutningar 
och enheter

Enheter och anslutningar som 
kontrolleras av okända tredje 
parter

Ingen åtkomstkontroll för 
maskinvara och faciliteter
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AVSNITT 2: ARBETSPLATSEN PÅ ETT NYTT SÄTT

Oavsett hur företagets 
arbetsplats ser ut är det 
avgörande med en tydlig 
förståelse för hur man ska 
upprätthålla samma standard 
för affärsinformationssäkerhet, 
oavsett om personalen befinner 
sig innanför kontorets fyra 
väggar eller sitter i soffan, då 
det sannolikt kommer finnas en 
kombination av alla dessa 
miljöer.



20CANONS SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SKYDD AV 
INFORMATION

AVSNITT 3
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AVSNITT 3: SKYDD AV INFORMATION

Moderna och alltmer automatiserade 
arbetsflöden innebär att data som skapas 
eller registreras digitalt ofta lagras på flera 
platser eller bearbetas flera gånger. 

Osäker överföring av data mellan 
användarmaskiner, molnlagring och 
slutpunktsenheter, som skrivare, kan skapa 
flera sårbarheter åtföljt av risken för att 
fysiskt utskrivna dokument oavsiktligt eller 
genom ont uppsåt hamnar i fel händer. 

SKYDD AV INFORMATION
Redan innan dagens enormt 
decentraliserade arbetsstyrkor var 
livscykeln lång och ofta komplex för 
dokument med den fysiska och digitala 
information som företagen vilar på, och 
det medför ett antal sårbarheter.

Därför har Canon utvecklat en förenklad 
metod för informationssäkerhet för att 
se till att det är enkelt att skydda 
informationen – oavsett var den används, 
hanteras eller bearbetas. 

Det bygger på att säkerställa konsekvent 
datasäkerhet under hela informationens 
livscykel:

Den här risken förstärks när alla 
slutpunkter inte finns inom en 
företagsmiljö i ett centralt hanterat 
nätverk.

För att undvika hot som de som beskrivs 
i guiden och navigera sig igenom 
potentiella svaga punkter i en global 
miljö där fler människor arbetar på 
distans, är det viktigt att personalen på 
ett säkert sätt kan dela information 
mellan enheter i utkanten av nätverket 
(konsumentenheter osv.) och molnet. 

För att bidra till initiativ för optimal 
säkerhet i verksamheten är det en viktig 
strategi att skapa en ännu säkrare 
konstruktion i 
dokumenthanteringsprocesserna. 

Även om utvecklingen av arbete på 
distans och informationsbehandling kan 
ha påskyndats, har den alltid funnits på 
företagens dagordning. 
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AVSNITT 3: SKYDD AV INFORMATION

UTSKRIFTSHANTERING
Säkra processen med att skicka 
dokument för utskrift ända fram 
tills de skrivs ut vid enheten. 

Förhindra dataintrång genom att 
skydda utskriftsenheter som är 
anslutna till nätverket och skydda 
alla användaraktiviteter 
relaterade till utskrift.
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AVSNITT 3: SKYDD AV INFORMATION

INLÄSNINGSHANTERING
Säkra digitaliseringen av 
pappersdokument och distribution 
till önskad destination. 

Förbättra dokumentsäkerheten 
genom att kontrollera åtkomsten 
till scanningsfunktioner och skydda 
digitaliserade dokument.
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AVSNITT 3: SKYDD AV INFORMATION

DOKUMENT" OCH 
INNEHÅLLSHANTERING
Säkra lagring och bearbetning av 
dokument, oavsett om det handlar 
om lokala program eller i molnet. 
Säkerställ efterlevnad av 
dataskyddsbestämmelserna och 
stärk åtgärderna för dokument- och 
innehållssäkerhet.

För att garantera en konsekvent 
säkerhet under alla stegen av 
informationens livscykel, oavsett var 
processerna äger rum, måste 
företagen bygga upp säkerhet i de 
dagliga strukturerna, processerna 
och arbetsmetoderna. 
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VARFÖR CANON
AVSNITT 4
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AVSNITT 4: VARFÖR CANON

Vår helhetssyn på ekosystemet för 
utskrifts-, insamlings- och 
informationshantering innebär att vi 
sitter i ett perfekt läge för att hjälpa 
företag att uppnå sina viktiga mål 
gällande dokumentsäkerhet på 
vägen mot en optimal säkerhet i 
verksamheten. 

Oavsett om du skapar ett dokument, 
delar, skriver ut eller lagrar det i 
molnet kan du med vår heltäckande 
lösning hantera information på ett 
säkert sätt och i enlighet med 
interna policyer, och med funktioner 
som användarautentisering, 
manipuleringskontroller av inbyggd 
programvara och kryptering av data 
i hemmet och på resande fot. 

Detta hjälper oss att sticka ut som 
partner med en omfattande, 
framtidssäkrad säkerhetsstrategi för 
att hålla företag och deras kunder 
säkra.

VARFÖR CANON DEN HÄR METODEN HAR GIVIT CANON ETT ERKÄNNANDE FRÅN 
IDC MARKETSCAPE SOM VÄRLDSLEDANDE INOM 
SÄKERHETSLÖSNINGAR OCH "TJÄNSTER8 FÖR INFÖRANDET AV 
EXAKT DENNA METOD FÖR INFORMATIONSHANTERING. 

Våra lösningar och tjänster hjälper 
till att skydda alla dokument och 
känsliga data, oavsett om det är i 
digitalt eller pappersformat, 
under hela dokumentets livscykel 
och utan att det påverkar 
medarbetarnas möjlighet till att få 
tillgång till den information de 
behöver för att utföra sitt jobb. 
Vårt mål är att hjälpa organisationer att 
ta kontrollen över sin information och 
upprätthålla en säker arbetsmiljö.
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AVSNITT 4: VARFÖR CANON

VARFÖR CANON
De kan med hjälp av digitala 
omvandlingstjänster, med säker 
konstruktion och regelbunden 
översikt, som stöder arbetsmetoder 
under förändring hantera ständigt 
föränderlig teknik, lagar och 
cybersäkerhet och ge organisationer 
möjlighet att säkerställa att dokument 
hanteras på ett säkert sätt under hela 
livscykeln.

Canons fokus på utveckling av 
arbetsplatser garanterar att när vi 
levererar varje kundlösning beaktar vi 
även alla aspekter av 
informationssäkerhet. 

Canon kan bli din partner genom våra 
stadiga tjänstehanteringsprocesser, 
integrerade lösningar och vår historia 
av innovation samt kompetenta och 
kunniga medarbetare. Våra robusta, 
beprövade maskin- och 
programvarulösningar säkerställer att 
du kan ta kontroll över din 
information under hela dokumentets 
livscykel.

Som en del av vår 
standardlanseringsprocess 
testas dessa lösningar 
avseende säkerhetsrisker. 
Det sker innan de släpps 
på marknaden för att 
bidra till en säker 
arbetsmiljö redan från 
första dagen och på alla 
arbetsplatser.

En stark partner ser till att istället för att 
utsätta en organisation för säkerhetsrisker 
stöder affärssystem och processer för 
dokument- och informationshantering 
utvecklingen av arbetsutrymmet med 
fokus på säkerhet – även när företag 
strävar efter en snabb övergång till 
molnbaserade arbetsmetoder. 

För att anpassa säkerheten 
och verksamheten effektivt 
krävs det ofta hjälp av en 
partner med beprövad och 
global expertis.
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AVSNITT 4: VARFÖR CANON

MEDARBETARNA I  
FOKUS FÖR SÄKERHET

SÄTTER  
STANDARDERNA FÖR BRANSCHEN

EN PARTNER  
INOM SÄKERHET

SÄKER  
KONSTRUKTION

Utbildning i korrekt 
datasäkerhetsbeteenden är ett 
krav för alla medarbetare, och vår 
personal genomgår enskilda 
bakgrundskontroller innan de 
besöker kundernas platser. 

En uppförandekod för 
kunddatasäkerhet är en fast del i 
våra anställningsvillkor. 

Våra medarbetare har satt upp 
dessa metoder och standarder och 
utgör bakgrunden till att vi i 
branschen anses som ledande 
inom informationssäkerhet. 

Canon Europe är certifierat enligt 
standarden ISO 27002 för 
informationssäkerhet och en stolt 
medlem i branschledande 
organisationer inriktade på att 
skapa rättsliga ramar och forma 
branschens framtid.

En säker konstruktion säkerställer 
att alla Canons produkter och 
tjänster har säkerhetskontrollerats 
innan de släpps. 

Canon erbjuder även ingående 
vägledning om hur du konfigurerar 
enheter och programvara för att 
optimera deras säkerhet, och ett 
europeiskt säkerhetsteam skyddar 
vår organisation och ansvarar för 
våra kunders säkerhet.

Canon följer branschstandarder 
för konstruktionen av produkt- 
och säkerhetsarkitektur för att 
minimera risken för bristande 
efterlevnad av GDPR. 

Centraliserad styrning av 
dokumenttjänsternas infrastruktur 
säkerställer en konsekvent metod 
och förenklar administrationen av 
säkerhetsprotokoll.
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Canons expertis inom arbetsflöde, 
processoptimering och 
informationshantering kan hjälpa 
företag att reducera 
säkerhetsrisker genom att erbjuda 
enheter och lösningar som kan 
hjälpa användare att skydda och 
stärka tillgångar, förenkla 
processer, minimera 
beröringspunkter och stärka 
skyddet för affärskritisk 
information&.

ROBERT PALMER
RESEARCH VICE PRESIDENT, IDC

AVSNITT 4: VARFÖR CANON

VÅR EXPERTIS

”
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AVSNITT 4: VARFÖR CANON

Canons strategi är inte endast begränsad till 
arbetsplatsen, utan omfattar även 
framväxande säkerhetslösningar och tjänster 
som till exempel övervakningsvideo, 
samtidigt som de internationella 
ämnesexperterna aktivt hjälper kunder att ta 
itu med säkerhetsproblem och minska risker 
i hela spektrumet i vertikala marknader, 
avdelningar och program.

Canons globala räckvidd, i kombination med 
företagets lokala närvaro, ger företaget en 
stark grund för sina helhetslösningar på 
affärsproblem, däribland behovet av att skydda 
utskrifts- och dokumentinfrastruktur. 

Oavsett om du skapar ett dokument, 
delar, skriver ut eller lagrar det i 
molnet kan organisationer tack vare 
Canons omfattande metod för 
informationssäkerhet hantera 
information på ett säkert sätt och i 
enlighet med interna policyer. 
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Och den bildbehandlingstekniken 
använder vi till att göra skillnad 
och möjliggöra förändringar.
För våra kunder när de tar steget mot digital 
omvandling och att arbeta på nya sätt. För en 
bredare samhällsförändring med vårt pågående 
hållbarhetsfokus som en del av vårt företags arv 
och kultur. 

Slutligen undergår vi en förändring när vi investerar 
i nya marknader, produkter och teknik. Så vi är här 
för att stanna vilket ligger i allas fördel: våra kunder, 
medarbetare och samhället i stort.

CANON HANDLAR OM 
BILDBEHANDLING. 

AVSNITT 4: VARFÖR CANON
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CANON VILAR PÅ FYRA HUVUDPELARE:

En lång historia av bildstyrd 
innovation där vi levererat 
den senaste tekniken i över 
80 år. Pionjärer inom 
branschen med ett starkt 
engagemang för den framtida 
tekniska utvecklingen. 

En mångsidig tjänsteportfölj för 
att säkerställa högsta kvalitet, 
vilket ger nöjda kunder. Intern 
expertis som arbetar mot ökad 
e'ektivitet och strävar efter att 
frigöra potential för våra 
kunder. 

Canons lösningar och tjänster 
bidrar till att säkra alla 
dokument och känsliga data, 
oavsett om det är i digitalt 
eller pappersformat, under 
hela dokumentets livscykel. 
Säker konstruktion, lösningar 
och tjänster byggda med 
fokus på säkerheten. 

Canon har anpassat sitt 
hållbarhetsarbete efter FN:s 
mål för hållbar utveckling, till 
exempel åtagande om att 
minska koldioxidutsläpp över 
hela produktens livscykel 
genom att skära ned på 
förpackningar och konsolidera 
distributionsanläggningar.

Innovation Support Säkerhet Hållbarhet

Tillsammans gör dessa faktorer 
Canon till den rätta partnern 
för dig. 

AVSNITT 4: VARFÖR CANON
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Vill du veta mer om hur du förbereder dig inför 
morgondagens företagslandskap? 

Hämta vår guide till framtidens arbetslandskap.

Eller få reda på mer om Canons lösningar för 
informationssäkerhet genom att besöka vår 
webbplats eller kontakta vårt team.

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com
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