10 voordelen van MDM Pro

Mobile
Device
Management

VOORDEEL 1

Centrale beheeromgeving
Vanuit de ‘Teleservice MDM Pro’ beheeromgeving
kunt u uw gehele vloot aan smartphones, tablets,
laptops en desktops beheren en beveiligen vanuit
één centraal systeem.

VOORDEEL 2

Afdwingen van wachtwoorden
Met ‘Teleservice MDM Pro’ kunt u op ieder willekeurig mobile device
een wachtwoord afdwingen en hier beleidsinstellingen aan
meegeven zoals een minimaal aantal karakters, aantal foutieve
invoer mogelijkheden of maximale geldigheidsduur van het
wachtwoord.

VOORDEEL 3

Voorkom een datalek (AVG/GDPR)
Voorkom een datalek bij verlies of diefstal van een mobile device en
wis (selectief) of blokkeer een device eenvoudig en snel vanuit
‘Teleservice MDM Pro’. Zodat u zeker weet dat kritische
bedrijfsgegevens niet zomaar op straat komen te liggen.

VOORDEEL 4

Snel en eenvoudig uitrollen
Rol snel en eenvoudig nieuwe toestellen en gebruikers uit via
‘Teleservice MDM Pro’. U hoeft niet meer handmatig nieuwe
toestellen te configureren en klaar te maken voor gebruik.

VOORDEEL 5

Bedrijfsdata altijd veilig en beheersbaar
‘Teleservice MDM Pro’ geeft grip op uw gehele vloot aan mobile devices,
bepaal eigen bedrijfsinstellingen, configuraties en push updates, apps, email en documenten vanuit een veilige en beheersbare omgeving.

VOORDEEL 6

Scheiding zakelijk en privé
Met ‘Teleservice MDM Pro’ brengt u een scheiding aan tussen
zakelijk- en privégebruik binnen het device. Met een virtuele
container scheidt u apps en zorgt u ervoor dat privéapps geen
toegang hebben tot bedrijfsgegevens in bedrijfsapps.

VOORDEEL 7

VPN per app
Veilige verbinding voor bedrijfsapps. Zo zorgt u
ervoor dat alle gegevens worden verzonden via
een beveiligde tunnel en gerouteerd via de VPN.

VOORDEEL 8

Veilige verbinding voor e-mail
‘Teleservice MDM Pro’ zorgt voor een makkelijke en veilige
toegang tot de zakelijke e-mail binnen uw organisatie.
E-mails worden veilig geopend, bewerkt en bewaard.

VOORDEEL 9

Content Management
Met ‘Teleservice MDM Pro’ kunt u zakelijke documenten veilig
bekijken, bewerken en opslaan zodat bedrijfsgegevens altijd
beheerd en beveiligd zijn en niet rondzwerven op het internet.

VOORDEEL 10

Uniform aanbieden van bedrijfsapps
Met uw eigen ‘Corporate App Store’ kunt u op een veilige manier apps
aanbieden, uitrollen en beheren. Zo weet u zeker dat iedereen de juiste
apps installeert, deze beveiligd zijn en worden beheerd.

Weten hoe u deze
voordelen kan inzetten
binnen uw organisatie?
Maak een vrijblijvende afspraak met uw accountmanager
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