PRODUCTLEAFLET

MobileIron
“Beheer en beveilig mobiele devices
eenvoudig vanuit de Cloud.”

Het uitwisselen en gebruiken van persoonsgegevens is in de huidige mobiele economie
makkelijker dan ooit. Met de komst van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bent u als
organisatie verplicht deze gegegevensverwerking op een passende manier te beveiligen.
MobileIron Cloud geeft u inzicht in, en het beheer
over, alle aangesloten mobiele apparaten binnen uw
organisatie. De beheerpagina biedt u een overzicht van
alle geregistreerde actieve apparaten, het type evenals
geïnstalleerde apps en software.

 Apparaten beheren vanuit de Cloud
 Toegang gebaseerd op verschillende rollen
 ’’Bring your own device’’ controle
 Op afstand wissen van gegevens
 Blokkeer toegang van ongewenste
applicaties
 Beheer content op verschillende apparaten

Apps en devices beheren
Met MobileIron beheert u alle geregistreerde mobiele
devices. Nieuw uit de doos kan een apparaat op afstand
worden geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat medewerkers direct
gebruik kunnen maken van het device, de zakelijke mail en
apps zonder dat een ICT-afdeling dit handmatig hoeft in te
stellen. Dit bespaart zowel de ontvanger van het device als
de ICT-afdeling tijd en kosten.
In samenwerking met Apple wordt tevens de mogelijkheid
geboden om op een gestroomlijnde manier iOS-apparaten in
gebruik te nemen.
Met MobileIron kunt u als beheerder daarnaast zelf
vastleggen welke apps er uit de app store gedownload
kunnen worden. U bepaalt dus zelf welke apps uw
medewerkers kunnen installeren en welke niet. U kunt
daarbij gemakkelijk een overzicht met de door u aanbevolen
applicaties beschikbaar stellen. Tevens is er de optie om
te bekijken welke applicaties er, door welke medewerker,
specifiek gedownload zijn. Maakt u gebruik van Apple
devices dan kunt u ook apps die het beste aansluiten op de
behoeften van uw bedrijf, zoeken, kopen en distribueren.
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Documenten beheren
Deel, bewerk en beheer nieuwsbrieven, procedures en
andere zakelijke documenten. Beheer de content op alle
geregistreerde apparaten vanuit een overzichtelijke plek of
maak contact met bijvoorbeeld OneDrive, Dropbox of een
eigen fileserver.

Configuratie
Met MobileIron beheert u verschillende
besturingssystemen, van iOS tot Android en Mac.
Investeren in dure servers en onderhoud is daardoor
niet nodig. Stel verschillende configuraties, restricties en
beleidsregels in per afdeling, locatie of medewerker. Zo
kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat een wifi verbinding
vooraf is ingesteld, waardoor deze direct wordt opgepakt
door een device als deze in de buurt is. Is een apparaat
defect? Met MobileIron kunt u dit extern beheren.
Hierdoor hoeft een medewerker niet fysiek naar een
winkel, maar kunt u op afstand support verlenen.

“Met MobileIron zijn mobiele
apparaten eenvoudig te
beschermen en beheren zodat
u veilig en efficiënt kunt
werken.”

Privacy
De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt de directie
of ICT-manager verantwoordelijk voor het beveiligen van
persoonsgevoelige informatie binnen een organisatie. Als
beheerder hebt u, via MobileIron, te allen tijde inzicht in dat
wat er op een geregistreerd apparaat staat en waar deze
zich bevindt. Stel beleidsregels in voor gebruik of creëer
een wachtwoord op een door u uitgegeven device. Tevens
kunt u zakelijke apps op afstand verwijderen wanneer een
apparaat gedurende een langere periode inactief is. Op deze
manier voorkomt u het lekken van bedrijfsgevoelige data en
zorgt u ervoor dat persoonsgegevens beschermd blijven.

Vragen?
Mail ons: info@ecaretcs.nl
of bel ons: +31 (0)88 488 0080
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