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IBM MaaS360 Gateway
Suite
Liberte as possibilidades dos seus sistemas e conteúdo
corporativos
Benefícios principais
•

Fornecer acesso móvel protegido a
dados corporativos sem VPN de
dispositivo

•

Mobilizar SharePoint,
Compartilhamento de Arquivos do
Windows e os seus sites de intranet

•

Usar túneis VPN em aplicativo para os
seus sistemas corporativos

•

Colaborar de qualquer lugar

•

Proteger dados corporativos sigilosos
com políticas de segurança robustas,
incluindo autorização, criptografia e
controles DLP

•

Fornecer acesso sem exigir alterações
na sua rede ou na configuração de
segurança de firewall

Mobilize SharePoint, Compartilhamento de
Arquivos do Windows e intranet
O IBM® MaaS360® Gateway Suite fornece acesso simples e seguro
a recursos empresariais por trás de firewall, como conteúdo de
SharePoint, Compartilhamento de Arquivos do Windows, sites de
intranet e dados de aplicativos, sem exigir alterações na configuração de
segurança de firewall, rede ou VPN de dispositivo.
Colabora de qualquer lugar, protegendo o seu conteúdo com políticas
de autorização, criptografia e conteinerização. É simples de instalar,
configurar e manter sem precisar de hardwares adicionais no seu
ambiente de TI ou de conexões TCP/IP de entrada dos dispositivos ou
serviços fora da sua LAN.

Experimente a colaboração corporativa móvel
robusta
Os usuários podem acessar, visualizar e compartilhar conteúdo
corporativo do SharePoint, Compartilhamento de Arquivos do
Windows e muito mais com o IBM® MaaS360® Content Suite ou o
IBM® MaaS360® Secure Mobile Browser em seus dispositivos móveis.
Não importa se dispositivos pessoais ou da empresa estão sendo usados,
todos podem colaborar em documentos de qualquer lugar.
Libera, com toda a segurança, a possibilidade dos sites de intranet
e aplicativos internos, como JIRA, wikis internos, bases de conhecimento,
sistemas ERP legados e muito mais, usando o MaaS360 Secure Mobile.
Os dados são protegidos em um contêiner criptografado com controles
DLP (data leak prevention, prevenção contra vazamento de dados) Se
um funcionário deixar a sua empresa, você pode selecionar o que apagar
no dispositivo para remover somente os dados e aplicativos corporativos
ou apagá-lo completamente para retornar o dispositivo às configurações
de fábrica.
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Figura 1: Exemplos do contêiner do MaaS360, repositórios de dados, documentos e um site da intranet em dispositivos móveis

Acessa recursos corporativos de qualquer
lugar
•

•

•

•

Controla a autorização e o acesso
granular

Com o IBM MaaS360 Gateway for Documents, recupere,
visualize, edite e compartilhe conteúdo corporativo do
SharePoint, Compartilhamento de Arquivos do Windows
e muito mais usando o MaaS360 Content Suite em
dispositivos móveis
Colabore em documentos de qualquer lugar usando
dispositivos pessoais ou da empresa (BYOD)
Com o IBM MaaS360 Gateway for Browser, liberte, com
toda a segurança, o potencial dos sites de intranet
e aplicativos internos, como JIRA, wikis internos, bases de
conhecimento, sistemas ERP legados e muito mais, usando
o MaaS360 Secure Mobile Browser
O IBM MaaS360 Gateway for Apps permite túneis VPN em
aplicativos para os seus sistemas corporativos e bancos de
dados de aplicativos

•

•

•

•

Os dados corporativos são sigilosos
•
•

•

Integra facilmente nos seus sistemas
•
•

•
•

•

Certifique-se de que os dados corporativos possam ser
visualizados somente em dispositivos móveis autorizados
Criptografa completamente a comunicação entre o gateway
e dispositivos
Habilita ou bloqueia dispositivos e usuários individuais na sua
empresa
Expõe somente conteúdo e aplicativos selecionados a
parceiros, contratados, consultores etc.

Sem hardware adicional no seu ambiente de TI
Sem VPN de dispositivo (VPN “instantâneo” no nível do
aplicativo)
Sem alterações na sua rede
Sem conexões TCP/IP de entrada de dispositivos ou serviços
fora da sua LAN
Sem configuração de segurança de firewall
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Protege os dados em um contêiner criptografado
Define e aplica políticas granulares para garantir controles
DLP e segurança móvel fortes
Impede o acesso de intrusos a dados sigilosos exigindo
autenticação e habilitando autorização
–– Os dados corporativos não são armazenados nos
dispositivos móveis em um formato descriptografado
–– Apaga um dispositivo e os dados confidenciais
completamente em caso de perda ou roubo
–– O MaaS360 direciona o tráfego entre o gateway e os
dispositivos sem ler os dados criptografados
–– Não introduz vulnerabilidades à rede para investigações
e ataques que ocorreriam se expusesse um servidor de
aplicativos móveis à Internet pública
–– Não requer o uso de um VPN, o que permitiria que
aplicativos desonestos ganhassem acesso à sua LAN
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Acesso móvel à intranet
	O MaaS360 Gateway Suite libera o SharePoint, Windows
Files Share, sites da intranet e bancos de dados de
aplicativos para acesso contínuo e protegido em
dispositivos móveis para permitir a colaboração
empresarial em qualquer lugar.

Principais recursos
•

•

•
•

•

•
•

Acessa recursos corporativos em dispositivos móveis com
segurança
Visualiza e compartilha conteúdo do SharePoint
e Compartilhamento de Arquivos do Windows
Procura e recupera informações de sites de intranet
Habilita túneis VPN em aplicativo para bancos de dados
internos
Usa um contêiner criptografado em AES 256 e compatível
com FIPS 140-2
Exige autenticação e autorização
Configura controles DLP, incluindo restrições a copiar/
colar, abertura de documentos em aplicativos pessoais,
impressão e captura de tela

Para saber mais sobre o IBM MaaS360 e começar um teste
grátis de 30 dias, acesse www.ibm.com/maas360
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Declaração de boas práticas de segurança: A segurança de sistema de TI envolve
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