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MobileIron UEM
Endpoint Management, Threat Defense  
en Zero Access Sign-on 

Unified Endpoint Management 

Mobilelron Unified Endpoint Management (UEM) is het 
platform om al uw mobiele apparaten te beheren en te 
beveiligen om uw medewerkers maximaal productief 
te maken. MobileIron biedt een essentieel zakelijke 
mobiel-centrisch, zero-trust beveiligingsfundament. 
Het plaatst mobiele beveiliging in het centrum van uw 
onderneming en stelt u in staat hierop voort te bouwen 
met behulp van technologieën zoals endpoint security 
(MTD), zero sign-on (ZSO) en multifactorauthenticatie 
(MFA) zonder gebruik van wachtwoorden.

Totaaloplossing

Vodafone biedt naast MobileIron UEM-licenties ook 
advies, configuratie, operationeel support, managed 
services en integratie met uw bedrijfsomgeving en 
securitydiensten via ons professional services team. 
MobileIron UEM werkt naadloos samen met de 
mobiele en vaste connectiviteit van Vodafone, haar 
productiviteitsoplossingen zoals Microsoft 365 en 
aanvullende beveiligingsoplossingen. 

MobileIron UEM biedt het meest toonaangevend beheer- en beveiligingsplatform voor een 
moderne werkplek, met gevanceerde aanvullingen zoals mobile threat defense (MTD), zero sign-on 
(ZSO) en multifactorauthenticatie (MFA). Deze combinatie maakt een naadloze, veilige werkplek 
mogelijk voor medewerkers, met maximale controle en efficiency voor beheerders. MobileIron 
zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers, apparaten, apps en diensten toegang hebben tot 
bedrijfsdata, terwijl gebruiksgemak en productiviteit voor eindgebruikers gewaarborgd blijft.
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Juiste balans tussen veiligheid en productiviteit

MobileIron ondersteunt zowel bedrijfstoestellen waar maximale veiligheid centraal staat, bring-your-own-device 
toestellen met de juiste balans tussen werk- en privégebruik of shared devices for gebruik door verschillende 
medewerkers binnen een team. Voor de ultieme balans tussen gebruiksvriendelijkheid, productiviteit en veiligheid 
biedt MobileIron UEM een reeks aan productiviteitsapps voor mail, kalender, contacten, content, browser, authenticatie 
en meer. Zo heeft een beheerder bijvoorbeeld maximale controle dat bijlagen en andere documenten niet ongemerkt 
of ongeoorloofd de organisatie verlaten zonder dat de gebruiker beperkt wordt in zijn productiviteit.

Niet alleen mobiel maar ook laptops

MobileIron UEM maakt volledig gebruik van alle nieuwe Windows-mogelijkheden en gebruikt toonaangevende UEM-
technologie zodat pc-beheerders updates, patches en applicaties ‘on-the-fly’ kunnen verspreiden en automatiseren 
in hun base. MobileIron vereenvoudigt hiermee de transitie naar volledig Modern Device Management (inclusief 
SCCM co-management).

Belangrijkste voordelen:

Werkplekbeheer. Mobilelron levert meer dan alleen basis mobiele beheerdiensten. U kunt naadloos en veilig toegang geven 
tot zakelijke apps en gegevens op elk eindpunt (toestel/ apparaat) in uw organisatie. MobileIron scheidt zakelijke apps en 
data van persoonlijke apps en data op mobiele apparaten. En het beveiligt mobiele productiviteitsapps, waaronder e-mail, 
contactpersonen, agenda’s en taken op mobiele iOS- en Android-apparaten.

Mobiele beveiliging. Mobilelron Threat Defense (MTD) beschermt tegen en repareert en onbekende (zero-day) bedreigingen 
die gericht zijn op de Android- en iOS-apparaten van uw organisatie. MTD biedt de ideale implementatie-, detectie- en 
hersteloplossing voor een effectieve verdediging tegen aanvallen op apparaat-, netwerk- en applicatieniveau en tegen 
phishing-aanvallen.

Toegang zonder wachtwoorden. Een Zero-trust benadering door wachtwoorden te elimineren door altijd de identiteit van 
gebruiker te verifieren door veilige, geautoriseerde mobiele apparaten en biometrie als primaire factor te gebruiken voor 
gebruikersverificatie.
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Unieke functionaliteit

MobileIron is de enige toonaangevende aanbieder 
met een geïntegreerde oplossing voor Endpoint 
Management, Mobile Threat Defense en Zero Sign-on 
access. Daarnaast biedt MobileIron een vergevorderde 
integratie met Microsoft Azure waar andere UEM-
aanbieders nog lang niet zo ver zijn. MobileIron 
ontwikkelt zich verder op het gebied van  (Windows) 
werkplekbeheer door de overname door Ivanti en 
versnelt haar rol als aanbieder van beveiligsoplossingen 
door haar samenwerking met Pulse Security.

Over MobileIron

MobileIron is sinds de introductie van Mobile Device 
Management een constante, toonaangevende leider 
op het gebied van Unified Endpoint Management in het 
Magic Quadrant van Gartner™. MobileIron is onderdeel 
van Ivanti, een wereldspeler op het gebied van 
werkplekbeheer en -beveiliging. MobileIron en Vodafone 
zijn partners sinds 2011. 

Voor iedere organisatie de juiste versie

MobileIron UEM is beschikbaar in twee versies en biedt twee aanvullende opties. Kies welke versie past bij uw wensen 
op het gebied van beheer, beveiliging en ondersteuning van productiviteit. MobileIron is een cloudapplicatie die 
beschikbaar is voor alle organisaties die op zoek zijn naar modern werkplekbeheer en -beveiliging. 

Secure Unified Endpoint Management: Mobile Device Management (incl. eenvoudige onboarding),  
App Management (distributie, configuratie en beheer van apps),  Security Management (incl. device & app 
configuration), IT Helpdesk Support, Monitoring.

Premium Secure Unified Endpoint Management: Unified Endpoint Management (incl. laptops), Secure 
app containers (incl. Secure VPN tunnel), Secure productiviteitssuite (PIM app), Secure web, Secure content.  

Opties:

• Mobile Threat Defense: Beschermt mobiele toestellen tegen malware en onveilige applicaties. Voorkomt phishing en blokkeert 

toegang tot onveilige websites en andere webdreigingen op mobiele toestellen.   

• Zero Sign-on: Laat medewerkers inloggen op applicatie en bedrijfsdata op smartphone, tablets en latops zonder wachtwoorden 

door gebruik van vertrouwde toestellen, vingerafdrukken en irisscans.  
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Meer weten?

Meer weten over MobileIron UEM? 
Kijk op Vodafone Business Marketplace (marketplace.
vodafone.nl), of maak een afspraak met een van onze 
Account Managers of Business Partners van Vodafone.  
Of kijk op vodafone.nl > MobileIron.

http://www.marketplace.vodafone.nl
http://www.marketplace.vodafone.nl
http://www.vodafone.nl



