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Een Mobile Device Management (MDM) oplossing aanschaffen
betekent dat er geld geïnvesteerd moet worden in een nieuw
systeem. Dit betekent niet dat het alleen maar kostenverhogend is,
maar dat een MDM-oplossing bedrijfsprocessen efficiënter maakt en
productiviteit verhoogt.
Misschien vergt het een investering met maandelijks terugkerende
kosten, maar aan de andere kant helpt het euro’s besparen. Of het
nu tijd- of geldbesparend is of risico’s matigt, de voordelen van het
implementeren van een MDM-oplossing kan in iedere organisatie
worden terugverdiend. Maar wat levert een MDM-oplossing een
organisatie nou eigenlijk op?

Snel en eenvoudig uitrollen
Met een MDM-oplossing kunt u snel en eenvoudig nieuwe
gebruikers en toestellen uitrollen. U hoeft niet meer handmatig
toestellen te configureren wat al snel een hoop tijd scheelt.
De gemiddelde tijd om een telefoon in te stellen zonder MDM is
ongeveer 60 minuten; met MDM en functies zoals Apple DEP of
Samsung KME, kan het uitrollen van nieuwe toestellen zelfs
beperkt worden tot enkele minuten. De rekensom is voor iedere
organisatie snel gemaakt en levert grote tijdbesparingen op, dus
kostenbesparing.
Naast het besparen van tijd voor de IT-manager bij de initiële
installatie, verkleint dit de kans op fouten en kunnen medewerkers
sneller aan de slag, zonder zich zorgen te maken over de
verschillende apps die moeten worden geïnstalleerd of de
beveiligingsinstellingen die moeten worden geconfigureerd.
Ook hoeft een toestel niet meer fysiek langs de IT-afdeling maar
kan vanuit de doos worden geconfigureerd en direct naar de
medewerker. Dus ook als de medewerker op een andere
locatie of veelal buiten kantoor werkt. Het nieuwe toestel kan
direct verstuurd worden naar de eindgebruiker, zodra dit toestel
inlogt en verbinding maakt met internet, wordt het betreffende
werkprofiel ingeladen en is het toestel klaar voor gebruik.

Beheer op afstand
Met een MDM-oplossing kan een toestel op afstand worden
beheerd, zoals op afstand vergrendelen en wissen, een
wachtwoord opnieuw instellen of apps implementeren of
verwijderen vanaf één centraal punt. De mogelijkheid om telefoons
op afstand te beheren bespaart talloze uren in verloren
productiviteit en reistijd.
Maar ook voor werknemers die ver van kantoor of op andere locaties
werken scheelt dit tijd en kosten. Ze hoeven niet bij de IT-afdeling
langs te komen of toestellen onbeheerd toe te sturen, waardoor ze
sneller weer op weg geholpen zijn. Tevens kan de IT-beheerder op
afstand meekijken en real-time problemen oplossen.
Bovendien vermindert beheer op afstand, inclusief het
implementeren van bedrijfsbeleid, het automatiseren van
installaties en het afdwingen van configuraties, menselijke fouten
en verhoogt het de productiviteit.

Bespaar op mobiele data
Het verschilt per organisatie hoe mobiel beleid wordt gevoerd. Zijn
het zakelijke toestellen die ook privé gebruikt mogen worden of
uitsluitend zakelijk en in hoeverre is hier sprake van restricties en
vrijheid.
MDM kan ervoor zorgen dat apparaten onder beheer appgebruiksbeperkingen hebben, waardoor datakosten worden
bespaard. Een bedrijf kan bijvoorbeeld de toegang beperken tot apps
zoals Netflix of andere streamingdiensten die veel data verbruiken.
Dergelijke controlefuncties zorgen er ook voor dat medewerkers
alleen applicaties gebruiken die van tevoren zijn goedgekeurd. Op
deze manier kunnen er grote onvoorziene kosten bespaard worden
op dataverbruik van medewerkers.

Mobiel werken
De tijd dat een werkplek uit een vast bureau en een pc
met printer op kantoor bestond, behoort steeds vaker tot
het verleden. We gebruiken tegenwoordig minstens twee
(en vaak meer) apparaten om ‘anyplace, anywhere,
anytime’ ons werk te kunnen doen:

op onze pc, laptop, tablet of smartphone. We willen overal en
altijd kunnen werken en het liefst beschikking hebben tot alle
middelen zonder na te hoeven denken over veiligheid. Daar zijn
IT-oplossingen voor nodig die dit mogelijk moeten maken.
Niet dat we opeens 24x7 willen werken, maar het is nu eenmaal zo
dat productiviteit zich niet beperkt tot vaste werkdagen van 9 tot 5.
Inmiddels wordt deze manier van flexibel werken door veel
Nederlandse bedrijven omarmt. Als u naar de voordelen kijkt snapt u
ook meteen waarom. Werknemers waarderen de vrijheid die ze
krijgen. Werkgevers besparen op kantoor- en reiskosten. Het
ziekteverzuim wordt lager en het is ook nog eens goed voor het
milieu omdat er minder wordt gereisd. Maar wat voor werkgevers
vooral telt, is dat de productiviteit wordt verhoogd. Hoe mobieler en
flexibeler mensen zijn, hoe efficiënter ze gaan werken. Veel
werknemers checken onderweg al hun mailbox op de smartphone.
Faciliteer extra functies en ze doen nog meer. Zo verdienen ze
zelfs onderweg of thuis geld voor de organisatie.

Lokaliseren mobile devices
Met de functie Locatietracking van MDM kunnen organisaties
verloren of gestolen telefoons terugvinden. Ongeveer tien procent
van de telefoons raakt zoek en vijf procent van de telefoons wordt
gestolen - met een gevonden percentage van vijftig procent.
Met de functie Locatietracking van MDM kunnen telefoons sneller
worden hersteld, waardoor de downtime van medewerkers wordt
beperkt en de organisatie niet langer apparaten hoeft aan te
schaffen. Natuurlijk, des te duurder de telefoon, des te groter het
potentiële verlies voor de organisatie, hoewel gematigd, met MDM.

AVG-proof
De beveiligingsfuncties van MDM verminderen ook het risico op
gegevensverlies met verloren of gestolen apparaten, wat kan
leiden tot mogelijke schendingen van de naleving, zoals regels
met betrekking tot AVG.
MDM beschermt bedrijfsgegevens door zakelijke en persoonlijke
apps te scheiden, veilige toegangscodes en
schermvergrendelingen af te dwingen en alle vertrouwelijke inhoud
die op het apparaat is opgeslagen te coderen. Hierdoor voorkomt u
mogelijke sancties, imagoschade en voldoet u aan de AVG
normen.

Tel uit uw winst
Kortom, de kostenbesparing van MDM voor een organisatie kan
worden bewezen. Als een timesaver, in productiviteit, effectiviteit
of simpelweg een verzekeringsplan, kan de waarde van het
implementeren van een MDM-oplossing in een organisatie worden
gemeten.
Zo zal de investering voor een MDM-oplossing zich op
verschillende onderdelen terugverdienen.

Weten hoe Mobile Device Management
uw organisatie kan helpen in
kostenbesparingen?
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