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IBM MaaS360 Mobile
Device Management
Proteja e gerencie os dispositivos móveis de hoje
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 iOS, Android, Windows
Phone e BlackBerry

•

•

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

O IBM® MaaS360® Mobile Device Management é uma solução rápida
e completa para configurar dispositivos para acesso corporativo e
proteger dados corporativos em smartphones e tablets – tudo a partir
de uma única tela.
Como uma robusta plataforma de nuvem integrada, o MaaS360
simplifica o gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) com rápida
implementação, visibilidade e controle que abrange dispositivos móveis,
aplicativos e documentos.
A implementação é rápida. Em apenas alguns cliques, administradores
de TI podem começar a implementar dispositivos e gerenciar
rapidamente todo o ciclo de vida do dispositivo móvel - desde
a implementação até a integração corporativa, configuração e
gerenciamento, monitoramento e segurança, suporte e análise e relatórios.

Resolva os seus desafios MDM
•
•
•
•
•

Aumente a segurança e o reforço da conformidade
Reduza o custo de suporte aos ativos móveis
Melhore a aplicação e o gerenciamento de desempenho
Ajude a garantir a continuidade do negócio
Aumente a produtividade e a satisfação dos funcionários

Por que o MaaS360
•
•

•
•

Abordagem demonstrada para gerenciamento de mobilidade corporativa
Poderoso gerenciamento e segurança para tratar de todo o ciclo de
vida da mobilidade
Integra-se facilmente com a sua infraestrutura existente
Simples e rápido com uma experiência do cliente excepcional
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Figura 1: exemplos do MaaS360 em vários dispositivos

Cadastre rapidamente dispositivos móveis

Integre dispositivos móveis com sistemas
corporativos

O MaaS360 Mobile Device Management dinamiza a
configuração da plataforma e o processo de implementação
de dispositivos para simplificar a vida da TI e dos funcionários.
•

•

•

•

•

•
•

Através do MaaS360 Cloud Extender, a integração do sistema
corporativo é fácil e direta, sem a necessidade de servidores
nos locais ou configurações de rede.

Selecione serviços MDM e defina configurações de
implementação de dispositivos
Envie solicitações de cadastro pelo ar (OTA) usando SMS,
e-mail ou uma URL personalizada
Autentique contra Active Directory/LDAP, usando uma
senha de única vez, ou com SAML
Crie e distribua políticas e EULAs de uso aceitável
personalizadas
Registre os dispositivos trazidos pelos funcionários (BYOD)
corporativos e dos funcionários
Inicie implementações de dispositivos individuais e em lote
Aplique ou modifique configurações de políticas de
dispositivo padrão

•

•

•

•
•
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Descoberta instantânea de dispositivos acessando sistemas
corporativos
Integre-se com Microsoft Exchange, Lotus Notes, Microsoft
Office 365 e Gmail
Construa com base em Active Directory/LDAP e autoridades
certificadoras existentes
Gerencie políticas BlackBerry Enterprise Server (BES)
Conecte-se com outros sistemas operacionais através de
robustas APIs web
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Gerencie centralmente dispositivos móveis

Monitore e relate sobre dispositivos
móveis

O MaaS360 oferece um console de gerenciamento de
dispositivos móveis unificados para smartphones e tablets com
política centralizada e controle através de múltiplas plataformas.
•
•
•
•
•
•
•

Os painéis e relatórios do Mobility Intelligence™ oferecem
um resumo interativo e gráfico das suas operações de
gerenciamento de dispositivos móveis e conformidade,
permitindo que a TI relate sobre a demanda em toda
a empresa.

Configure e-mail, calendário, contatos, Wi-Fi e perfis VPN
no ar (OTA)
Aprove ou coloque em quarentena novos dispositivos
móveis na rede
Crie grupos personalizados para gerenciamento granular
Distribua e gerencie aplicações públicas e corporativas
Compartilhe e atualize com segurança documentos e conteúdo
Defina direitos de acesso ao portal administrativo com base
nas funções dentro do MaaS360 Mobile Device Management
Descontinue dispositivos, removendo os dados corporativos e
o controle MDM

•
•
•
•
•
•

Proativamentesalvaguarde dispositivos
móveis

O MaaS360 Mobile Device Management oferece uma
segurança dinâmica e robusta e capacidades de gerenciamento
de conformidade para monitorar continuamente dispositivos
e tomar ações.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de dispositivos móveis
instantâneo
O MaaS360 Mobile Device Management é uma plataforma
MDM fácil de usar com a funcionalidade essencial para
o gerenciamento de todo o ciclo de vida dos dispositivos
móveis de hoje em dia, incluindo dispositivos iPhone, iPad,
Android, Kindle Fire, Windows Phone, Windows 10 e
smartphones e tablets BlackBerry.

Exige políticas de senha com qualidade, comprimento
e duração configuráveis.
Force as configurações de visibilidade de criptografia e senha
Defina restrições dos dispositivos em recursos, aplicações,
iCloud e classificações de conteúdo
Detecte e restrinja dispositivos de fuga e enraizados
Localize remotamente, bloqueie e apague dispositivos
perdidos ou roubados
Limpe seletivamente dados corporativos, deixando os dados
pessoais intactos
Implemente regras de conformidade em tempo quase real
com ações automatizadas
Possibilite regras de geocerca para forçar a conformidade
baseada no local

Básicos do MDM
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinamize o suporte MDM

•
•
•
•
•

SMS, e-mail ou cadastro de URL no ar (OTA)
Exigência de senha e criptografia
Perfis de e-mail, VPN e Wi-Fi
Configurações de restrição de dispositivos
Localize, bloqueie e limpe remotamente
(completo e seletivo)
Detecção de fuga e raiz
Atualizações e mudanças de política
Relatório de conformidade

Robusto gerenciamento de mobilidade

O MaaS360 Mobile Device Management oferece a capacidade
de diagnosticar e resolver problemas de dispositivos, usuários
ou aplicações continuamente a partir de u portal baseado na
web; oferecendo visibilidade detalhada de TI e controle,
e facilitando uma produtividade ótima do usuário móvel.
•

Relatórios de inventário de hardware e software detalhados
Detalhes de configuração e vulnerabilidade
Capacidades de busca inteligente integrada através
de virtualmente qualquer atributo
Listas de observação configuráveis para rastrear
e receber alertas
Configurações de privacidade BYOD bloqueiam a coleta
de informações pessoalmente identificáveis
Gerenciamento de despesas móveis opcionais para
monitoramento e alerta contínuos de dados

•
•
•
•
•
•

Acesse as vistas do dispositivo para diagnosticar e resolver
problemas
Localize dispositivos perdidos ou roubados
Reinicie senhas esquecidas
Envie mensagens para dispositivos
Atualize definições de configuração sob demanda
Ajude usuários a se ajudarem com um portal de
autoatendimento

•
•

Controles de acesso de e-mail
Integração de diretório corporativo
Gerenciamento de certificados
Configurações de privacidade BYOD
Políticas pessoais específicas a usuários, não dispositivos
Motor de conformidade automatizado para tomar ações
em tempo real
Rastreamento de local e georeferenciamento
Painéis e alertas

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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