IBM Security
Folha de dados

IBM MaaS360
Productivity Suite
Contêineres móveis para proteger dados corporativos
Separe o seu trabalho e jogo
Benefícios principais
•

Conjunto robusto de ferramentas de
produtividade de escritório para
visualizar e compartilhar

•

Apoie BYOD de forma segura

•

Separar os dados pessoais dos
corporativos

•

Reduza o risco de vazamento de
dados sensíveis

•

Use o cadastro único para autenticação

•

Possibilite verificações de
conformidade online e offline

•

Exclusão do contêiner da suite,
contêineres de aplicativo, perfis
corporativos ou do dispositivo completo

•

Experiência de fluxos de trabalho
consistentes e suaves para iOS,
Android e Windows

•

Use controles administrativos granulares
e relatórios interativos e gráficos

O IBM® MaaS360® Productivity Suite oferece um conjunto integrado
de soluções entre plataformas para isolar e conter os dados de trabalho
na época de trazer para o seu próprio dispositivo (BYOD). Isso ajuda
os funcionários a acessarem de forma segura os dados corporativos
e a preservarem a experiência móvel nos seus smartphones e tablets.
O MaaS360 Productivity Suite aborda as principais questões de riscos de
perda de dados. Através da autenticação e autorização, apenas usuários
aprovados e válidos podem acessar dados sensíveis. Com políticas de
contêiner seguras para controlar os fluxos de dados, você pode restringir
o compartilhamento pelos usuários, o encaminhamento de anexos,
a cópia e colagem. Os dispositivos que forem perdidos, roubados ou
comprometidos podem ser seletivamente apagados para remover o
contêiner seguro e outros aplicativos corporativos, dados ou perfis.

Proporciona uma experiência pessoal dupla
O MaaS360 Productivity Suite oferece uma solução de prevenção contra
perda de dados robusta com fluxos de trabalho consistentes e suaves.
Ela usa uma abordagem pessoal dupla, mantendo as informações que
os seus usuários precisam para o trabalho em um local protegido.
Podem gerenciar todos os seus e-mails, contatos, calendário, aplicativos,
documentos e internet a partir de um espaço de trabalho dedicado nos
seus dispositivos móveis, independentemente de quem os possua.
Você pode colocar controles em vigor para gerenciar este contêiner de
segurança que não afetem o resto do dispositivo para que você possa
separar o trabalho do jogo.
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Figura 1: Segurança e produtividade através de vários tipos de dispositivo

•

Trabalhe em deslocamento com
o MaaS360 Productivity Suite

•

O MaaS360 Productivity Suite para iOS, Android e Windows
Phone tem as soluções móveis essenciais necessárias para um
espaço de trabalho seguro e protegido em deslocamento,
especialmente em dispositivos de propriedade do funcionário.
Projetado para velocidade, assim como para segurança, oferece
uma experiência simples e fácil que os usuários esperam.

•

Permite que os usuários armazenem anexos, façam revisões
e enviem documentos
Restringe o encaminhamento, o movimento para outros
aplicativos, copia, cola e captura tela
Apague seletivamente os anexos, mesmo fora do e-mail

IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail
Um aplicativo de produtividade de escritório intuitivo para
e-mail, calendário e contatos.
•
•
•
•
•

Aplicativo PIM robusto para e-mail, calendário e contatos
Controla os e-mails (tanto o texto quanto anexos) no contêiner
Usa a conformidade FIPS 140-2, criptografia AES-256
Suporta e-mail de nuvem, tais como Office 365 e Gmail
Possibilita a autenticação e verificação de conformidade
online e offline antes de acessar o e-mail

Figura 2: contêiner MaaS360 com MaaS360 Secure Mobile Mail
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IBM® MaaS360® Secure Mobile Browser
Um navegador web robusto projetado para proteger
o acesso aos sites de intranet corporativos e para obrigar
a conformidade para com as políticas de conteúdo.

IBM® MaaS360® Mobile Application Security
Um contêiner de aplicativo móvel com gerenciamento
operacional e de segurança robusto para proteger contra
vazamento de dados.
•
•
•

•

•
•

•

•

Possibilite a autenticação requerida
Force as verificações de conformidade de dispositivos
Restrinja a cópia e colagem, assim como os backups de dados
locais e na nuvem
Receba alertas em tempo quase real de violações de
conformidade
Configure ações de execução de conformidade automatizadas
Oferecido como empacotador de aplicativos fácil de usar ou
SDK para integração
Encapsula em nível de aplicativo (sem VPN) para acesso
protegido a dados corporativos

•

•

•

•

•

•

•

Acessa de forma segura sites de internet corporativos
sem VPN
Mobilize SharePoint, JIRA, wikis internos e sistemas
ERP legados
Bloqueia sites maliciosos conhecidos usando um motor
de escaneamento e banco de dados de reputação
Define a segurança da URL em mais de 60 categorias
com milhões de URLs
Selecione categorias de URL para permitir, bloquear
e rastrear
Restringe cookies, downloads de arquivos, cópia,
colagem e impressão
Envia alertas de texto ou de violação de HTML para
usuários e administradores
Exibe relatórios detalhados de violações da política com
uma trilha de auditoria

Figura 3: Aplicar escolhas da política com MaaS360 Mobile Application
Security

Figura 4: Filtragem de categoria de URL da internet para o MaaS360
Secure Mobile Browser

Para saber mais sobre as soluções de prevenção de fraude
da IBM Security, contate o seu representante da IBM ou
Parceiro de Negócio da IBM, ou acesse o seguinte site:
ibm.com/security.
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e regulamentos a ele aplicáveis. A IBM não fornece nenhum aconselhamento
jurídico ou representa ou garante que seus serviços ou produtos garantirão que
o cliente esteja em conformidade com qualquer lei ou regulamento.
As declarações referentes às futuras direções e intenções da IBM estão sujeitas
a alteração ou retratação sem notificação e representam apenas metas e objetivos.
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