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IBM MaaS360 Mobile
Device Management for
Windows Phone
Aprovisione, gerencie e proteja documentos, aplicativos
e dispositivos Windows Phone
Benefícios principais
•

Provisione, proteja e gerencie os seus
dispositivos a partir de um único
console

•

Configure e-mail, calendário, contatos,
Wi-Fi e perfis VPN pelo ar para colocar
usuários rapidamente a bordo

•

Experimente o suporte do dia de
lançamento para os últimos
lançamentos de sistema operacional
móvel para Windows Phone

•

•

Defina políticas de segurança
e force-as com ações de conformidade
automatizadas, como exigir uma senha
de dispositivo e bloqueando um
dispositivo comprometido
Use painéis robustos e relatórios para
gerenciar tanto dispositivos
corporativos quando pessoais

Gerencie os dispositivos que seus colegas
desejam
O IBM® MaaS360® Mobile Device Management for Windows Phone
oferece um console baseado na web para registrar dispositivos
over-the-air, configurar políticas corporativas, prestar suporte
a dispositivos, usuários, aplicativos e documentos, além de monitorar
e gerar relatórios sobre todo o seu ambiente de TI móvel. O MaaS360
Mobile Device Management usa APIs Microsoft Mobile Device
Management (MDM) e serviço de notificação push.
O MaaS360 permite um Gerenciamento de Mobilidade Corporativa
(EMM) robusto em poucos minutos. Ele oferece escalabilidade sem
esforço, não importa se você tem 10 ou 100.000 usuários, e integração
harmoniosa em sistemas empresariais existentes.
Com o MaaS360 você finalmente pode dizer “Sim!” para os dispositivos
mais recentes, sejam eles pessoais ou da empresa.

O Windows Phone deve crescer para mais de 5 por
cento do total do market share de smartphones até
2019
– IDC Worldwide Mobile Phone Tracker.1
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Tenha a visibilidade e o controle de que
você precisa

Definir e distribuir políticas

O MaaS360 Mobile Device Management for Windows Phone
oferece a visibilidade e o controle de que sua equipe de TI
precisa para prestar suporte aos dispositivos unificados do
Windows na empresa. O MaaS360 Mobile Device
Management é compatível com as últimas versões do
Windows Phone, inclusive com a família de dispositivos
Windows Phone 7 e 8+.

•

•

•

Agora é possível ter as ferramentas necessárias para obter
insights, executar ações, definir e distribuir políticas, gerenciar
aplicativos e documentos, e muito mais.

•

Impor requisitos de senha
Configurar definições de segurança e restrições
–– Impor a criptografia do dispositivo
–– Desabilitar cartão SD
–– Novo assistente pessoal, Cortana
–– Near Field Communications (NFC)
–– Copiar/Colar
–– Câmera, serviços de localização
Configurar definições de e-mail
–– IMAP e POP
Configurar e distribuir as definições do Exchange ActiveSync

Obter insights
•
•
•
•

•
•

Fabricante e modelo
Número de série
Sistema operacional
Transportadora atual
–– Endereço MAC
Informações de localização
ID do dispositivo (IMEI, endereço de e-mail)
–– Idioma da tela
–– Resolução da tela
–– Versão do firmware
–– Perfis instalados
–– Notificação push MSFT
–– Company Hub

Figura 1: Configurações de política para dispositivos Windows Phone

Executar ações
•
•
•

•
•
•

Atualizar detalhes do dispositivo sob demanda
Executar a limpeza completa de um dispositivo perdido
Apagar os dados corporativos de forma seletiva, mantendo os
dados pessoais em um dispositivo de propriedade do
funcionário
Enviar uma mensagem ao dispositivo
Encontrar a última localização conhecida
Alterar a política do Windows Phone
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Catálogo de aplicativos
Capacidade de gerenciamento de aplicativos corporativos: os
aplicativos móveis distribuídos pelo IBM MaaS360 Mobile
Application Management para dispositivos Windows Phone se
tornam gerenciáveis, permitindo simplificar as implantações
de aplicativos e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de
gerenciamento.
•
•
•
•
•
•

•

	Com o MaaS360 Mobile Device Management é possível
gerenciar dados, aplicativos e dispositivos Windows
Phone. A plataforma do MaaS360 oferece suporte para
o mesmo dia para novas versões e atualizações de sistemas
operacionais móveis.

Distribua aplicativos pelo Company Hub
Distribua aplicativos “caseiros”
Publique atualizações de aplicativos
Coloque aplicativos em listas negras ou de permissão
Instale aplicativos silenciosamente
Exclua um aplicativo e seus dados por demanda ou como
parte de uma ação de limpeza seletiva ou completa
Remova automaticamente os aplicativos corporativos se
o usuário excluir o perfil MDM no dispositivo

	O MaaS360 Mobile Device Management é compatível
com as últimas versões do Windows Phone, inclusive com
a família de dispositivos Windows Phone 7 e 8+.

Suporte para Windows Phone
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Figura 2: Os aplicativos são carregados para o catálogo de aplicativos,

•

onde podem ser distribuídos para os usuários

•

•

•

•

Registre over-the-air (OTA) usando o cliente de
gerenciamento de dispositivos pré-embalado da Microsoft
Exija senhas e especifique sua qualidade
Imponha a criptografia do dispositivo
Desabilite o cartão SD
Configure e distribua as políticas do Exchange ActiveSync
–– Certificados SCEP
Configure e distribua políticas de Wi-Fi
Configure restrições de dispositivo, como:
–– Cortana, serviços de localização, NFC, câmera,
Bluetooth, captura de tela
Configure os ajustes de e-mail IMAP/POP
Coloque aplicativos em listas negras ou de permissão
Instale aplicativos silenciosamente
Configure restrições de rede, como:
–– Wi-Fi, roaming de dados, compartilhamento de
internet, VPN over cellular
Defina regras de conformidade para versões de sistemas
operacionais
Distribua aplicativos corporativos e públicos usando
o Company Hub
Ações de suporte do Help Desk: localizar o dispositivo,
enviar mensagens para o dispositivo etc.

Para saber mais sobre o IBM MaaS360 e começar um teste
grátis de 30 dias, acesse www.ibm.com/maas360
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ilegal de nenhuma parte.

Por favor, recicle
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