Mobile Device Management

Grip op uw mobiele apparatuur en data
Mobile Device Management (MDM) is hét antwoord op de
explosieve groei van smartphones en tablets. MDM maakt het
configureren, beveiligen, beheren en ondersteunen van deze
apparatuur namelijk een stuk eenvoudiger. Dit bespaart kosten,
voorkomt problemen en verhoogt de grip op apparatuur en data.

Vertrouwd en zorgeloos werken

Voordelen :

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt ook
voor uw organisatie. Iedereen wil zijn specifieke
smartphone. Steeds meer medewerkers willen
ook een tablet. U worstelt met de veiligheid en
beheersbaarheid en vreest voor extra kosten. Uw
accountant wijst u op het risico van verlies of diefstal, waardoor bedrijfsgegevens op straat komen
te liggen. Mobile Device Management biedt de
oplossing voor deze nieuwe uitdaging.

het beheer en zorgt voor overzicht en compliance;
• Centraliseert
Maakt
het
mogelijk
bij verlies de data op het device op afstand te wissen;
•	Vereenvoudigt de uitrol
van ‘Bring Your Own Device’;
•	Maakt een veilige en gecontroleerde
van content en
• documenten mogelijk door de Securedistributie
Content Locker;
Vergemakkelijkt het toekennen en intrekken van rechten en rollen;
•	
het beheer en de uitrol van apps op smartphones
•	Vereenvoudigt
en tablets;
•	Biedt een schaalbare oplossing voor groeiende organisaties.

Van complexe ict-vraagstukken naar optimale werkomgevingen

De vier functies van Mobile Device Management
Configureren
Activeer en configureer eenvoudig alle mobiele apparaten;
Breng snel en gemakkelijk uniformiteit aan in instellingen;
Gebruik één tool voor alle belangrijke mobiele operating systems;
Beheer eigen en publieke apps met Mobile Application Management.

•
•
•
•

Beveiligen
Controleer netwerktoegang op basis van rollen en functies;
Definieer en implementeer security policies op effectieve wijze;
Bescherm persoonlijke en bedrijfsgegevens tegen verlies en diefstal;
Schakel per gebruiker toestelfuncties in of uit.

•
•
•
•

Beheren
Houd grip op de distributie van bestanden met Mobile Content Management;
Krijg 24/7 inzicht in de status en statistieken van mobiele apparaten;
Maak snel het telefoon-, sms- en dataverkeer van gebruikers inzichtelijk;
Monitor de netwerktoegang en de netwerkactiviteit;
Rol updates centraal uit en zorg voor compliance.

•
•
•
•
•

Ondersteunen
Stel op afstand een diagnose van een probleem;
Los op afstand problemen van mobiele gebruikers op;
Laat gebruikers vanuit de selfservice-portal zelf hun toestel beheren.

•
•
•

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Wilt u meer informatie over hoe u met Mobile Device Management problemen
kunt voorkomen en tijd en geld kunt besparen, kijk dan op onze website.
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