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White Paper
Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele
apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens.

Waarom Premium Mobile Device Management?
Het beschikbaar stellen van toegang tot bedrijfsinformatie vanaf tablets en smartphones aan
medewerkers levert uw organisatie een groot aantal voordelen omdat
mail, informatie, urenregistraties etc. direct beschikbaar zijn. Dit
vertaalt zich direct in efficiency van uw medewerkers.
Deze “directe beschikbaarheid” stelt de organisatie echter ook voor een
uitdaging omdat de beveiliging van bedrijfsinformatie op een mobiel
apparaat zonder complexe beheertools lastig te garanderen is.
Naast de beveiliging van deze apparaten is de uitrol, registratie en
beheer van dit soort apparaten een complex en arbeidsintensief proces.
Na het uitleveren volgt de ondersteuning van de gebruikers die zich “in
het veld” bevinden. Deze ondersteuning is lastig in te regelen omdat de grip die de ICT
organisatie heeft op het gebruik van deze apparaten erg beperkt is.
De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op gebied van Mobile Device
Management software. Helaas is de functionaliteit van deze software beperkt en de geslotenheid
van de verschillende platformen (iPad, Android, Windows etc) zorgt ervoor dat het niet mogelijk
is mobiele apparaten te beheren en ondersteunen zoals we dat bij Pc’s en laptops gewend zijn.

De oplossing
Een nieuwe benadering is nodig omdat normaal Mobile Device Management onvoldoende
functionaliteit en zekerheden biedt. Onze partner, Kaseya kiest nu een volledig nieuwe
benadering in de beveiliging van gegevens op mobiele apparaten. Deze nieuwe benadering richt
zich volledig op de beveiliging van de bedrijfsdata. Door alle bedrijfsgegevens 100% beveiligd
benaderbaar te maken vanaf het mobiele apparaat verschuift de focus van “grip op het apparaat”
naar “veiligheid van de bedrijfsinformatie”.
Deze veiligheid van bedrijfsinformatie wordt gerealiseerd door alle bedrijfsdata beschikbaar te
stellen via een beveiligde verbinding in een secure “container” op het mobiele device. Om dit
mogelijk te maken zijn geen kostbare VPN verbindingen nodig en hoeft het overige gebruik van
de tablet niet aan banden gelegd te worden.
Met ons Premium pakket is het mogelijk de combinatie te gebruiken van Mobile Device
Management en Secure Containers. Deze combinatie geeft de unieke mogelijkheid om standaard
instellingen op de tablet af te dwingen zoals het afdwingen van pincodes/wachtwoorden, WiFi
profielen, en het tracken/wissen van tablets bij diefstal/verlies waarbij er nooit zorgen zijn over
bedrijfsinformatie omdat deze alleen benaderbaar is via de secure container.
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Voordelen
Eenvoudige uitrol
o
o
o
o
o
o
o

Geef gebruikers beveiligde toegang tot mail, documenten en Apps in enkele minuten.
Geef alleen toegang tot datgene wat de gebruiker nodig heeft.
Geen VPN nodig, de beveiligde verbinding wordt door de Secure Container verzorgd.
Alle informatie is altijd beveiligd, zowel lokaal als tijdens toegang over internet.
Mobiele apparaten hebben geen verbinding met het bedrijfsnetwerk.
Toegang met verloren of gestolen devices is onmogelijk.
Acces Control, koppelt uw gebruiker aan een specifiek apparaat dit levert Multifactor
security
o Altijd AES-256 encryptie, voldoet aan alle beveiliging standaarden zoals FIPS 140-2, FINRA
en HIPPA voor de verbinding en de opslag op het mobiele apparaat.

Eenvoudig te beheren
o
o
o
o

Standaard Mobile Device Management is niet nodig voor veilig gebruik
Beheer data, niet het apparaat, het niet beheerde deel is vrij voor persoonlijk gebruik
Alle Secure Container elementen worden uitgevoerd als native apps
Wissen van alle bedrijfsinformatie zonder persoonlijke instellingen of data te beïnvloeden

Eenvoudige App ontwikkeling
o U heeft de mogelijkheid zelf Apps te ontwikkelen met standaard methoden
o Gebruik van camera, accelerometer, GPS etc. mogelijk
o Publiceer de App rechtstreeks naar de gebruiker zonder gebruik van de Apps store

Hoe het Werkt
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De BYOD Gateway vraagt een server met beperkte capaciteit. Deze kan eventueel virtueel op
bestaande hardware geïnstalleerd worden.
Voor gebruikers die werken met mobiele apparaten adviseren wij de Remcoh diensten om
optimale ondersteuning en beveiliging te kunnen garanderen:
Remcoh Premium Mobile Device Management biedt:
 Remcoh Secure Containers
 Remcoh Mobile Device Management
 Remcoh Helpdesk voor gebruikersondersteuning
Prijs: vanaf € 15,50 per device per maand.

Over Paradigit zakelijk
Als strategisch partner voor zakelijke relaties biedt Paradigit Zakelijk zorgeloos werken met
Remcoh. Remcoh neemt alle zorgen op het gebied van automatisering én systeembeheer uit
handen. Paradigit zakelijk is dé specialist in het opleveren van turnkey projecten, het leveren van
deskundig advies en biedt tevens een ruim aanbod van computers, servers, storage- en
netwerkapparatuur voor uw bedrijfsnetwerk.

Contact
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Remcoh.
Paradigit Zakelijk
Hooge Zijde 30
5626 DC Eindhoven
Tel: 040-7512100
Fax: 040-7512199
E-mail: info@remcoh.nl
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