Hoe veilig zijn jouw
gegevens op een mobiel?

TOESTELBEHEER

Het is eerder regel dan uitzondering dat medewerkers op hun mobiel bedrijfsinformatie hebben staan
en zelfs via mobiel toegang hebben tot bedrijfsgegevens. Daarbij gebruiken medewerkers steeds
vaker hun eigen mobiel (‘BYOD’). Privé en zakelijke communicatie loopt door elkaar heen. Er liggen
daardoor serieuze gevaren op de loer.

De uitdagingen voor het mkb
Hoe beveilig je data als er een toestel is gestolen. Hoe
hou je overzicht wat er aan informatie op de apparatuur
staat. Hoe bepaal je wie wat krijgt te zien of toegang toe
heeft. Als ondernemer sta je voor behoorlijke uitdagingen
en op meerdere vlakken: goed en veilig beheer,
voldoen aan regelgeving, bieden van flexibiliteit aan
medewerkers.
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BEKENDE KLACHTEN EN ISSUES
Pincode kwijt of gestolen
Toestel gehackt
Niet bij gegevens kunnen
Wildgroei aan apps

Alles-in-1-oplossing
Je mobiele vloot net zo goed beveiligen als
alle andere IT-apparatuur doe je met een app
waarmee je apparaten op afstand beheert:
MDM, EMM, MCM, EUM. Allemaal afkortingen

Verouderde software

voor een bepaald type toepassing. Decom weet

Telefoon leeghalen

wat voor jouw bedrijf het best passend is.

TOESTELBEHEER LOST HET OP

DECOM.NL/TOESTELBEHEER

DE 5 STAPPEN NAAR VEILIG MOBIEL WERKEN

Al je mobiel beheer geregeld
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Met ToestelBeheer van Decom heeft je bedrijf in enkele stappen een
oplossing voor alle uitdagingen. Altijd en overal veilig gebruik van
apparaten en toegang tot data.

1

Inventarisatie
Allereerst willen we weten hoe het bedrijfsproces in elkaar zit. Is er sprake van bedrijfsspecifieke applicaties.
Welke beveiligingsmaatregelen zijn er al. Dit is het vertrekpunt voor de volgende fase.
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Bepalen type oplossing
In deze fase bepalen we wat het best passend is. Een app voor alleen beheer van mobiel (MDM) of een licentie
voor beheer van alle apparatuur (EUM). Wil je beveiliging in de cloud of vanaf de server.

3

Voorbereiding
In samenwerking met je beheerder gaan we de ICT-omgeving voorbereiden op de vooraf vastgestelde
implementatie-vereisten.

4

Implementatie
De implementatiefase bestaat uit een duidelijk gedefineerd
stappenplan. Van daadwerkelijk installeren van de software
en configureren van de apparatuur tot en met instrueren van
gebruikers.

Tip!
Met ToestelBeheer kan
je eenvoudig een toestel
op afstand wissen of
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Aan de slag

instellen voor een nieuwe

Decom regelt alles en verzorgt het beheer. Zo heb je er geen
omkijken meer naar en zijn alle gebruikers altijd up-to-date veilig
aan het werk.

medewerker.

HOU GRIP OP DATA EN APPARATUUR
Wacht niet langer en laat je mobiele apparatuur zorgeloos beveiligen en beheren. Decom regelt het. Geheel
afgestemd op de situatie binnen jouw bedrijf.

Wil je ook eenvoudig en veilig beheer van je mobiele vloot?
Neem dan gelijk contact met ons op om jouw specifieke wensen samen af te stemmen.
0316 282557 of info@decom.nl. Check voor meer info: decom.nl/toestelbeheer

