Com o
WatsonTM

Assuma o controle dos seus aplicativos!

Na última década, os aplicativos para Google Android, Apple iOS e Microsoft
Windows ajudaram organizações de todos os tamanhos em todos os setores
a se transformar por meio de uma grande variedade de casos de uso.
Felizmente, medidas foram tomadas pelos principais fornecedores de tecnologia
para garantir uma adoção tranquila e segura:
O gerenciamento de aplicativos
móveis (MAM) e a segurança permitem
catálogos de aplicativos corporativos, listas
de permissões/listas negras de aplicativos
e contenção de dados corporativos.
O gerenciamento de identidades e
acesso (IAM) a juda usuários reconhecidos
e em conformidade a acessar aplicativos
corporativos na Web e na nuvem com
logon único (SSO).

Populares lojas públicas de aplicativos
(por exemplo, Apple App Store, Google Play)
instituíram rigorosos processos de revisão
e diretrizes de publicação de aplicativos para
garantir que eles atendam aos requisitos de
egurança.
O gerenciamento de ameaças móveis (MTM)
oferece proteção contra malware,
SMS listeners e ransomware.

DEFINA A SITUAÇÃO DOS SEUS APLICATIVOS
Apesar dos avanços feitos para melhorar as implantações de aplicativos corporativos,
continua sendo um desafio discernir quais das centenas ou milhares de aplicativos
implantados são:

ABERTOS

POPULARES

INÚTEIS

COM FALHA

Você precisa de uma forma de saber quais precisam de atenção, investimentos
e recursos. E os que precisam ser completamente descartados.

GRÁFICOS PARA APLICATIVOS
Os painéis de negócios do IBM® MaaS360® with Watson™ para aplicativos
oferecem visualizações centralizadas de uso, desempenho e segurança:

INSTALAÇÕES DE
APLICATIVOS
por plataforma, entre
fabricantes e modelos de
propriedade

DETALHAMENTOS
DE USO DO
aplicativo como
instalações, popularidade
e duração da sessão

INFORMAÇÕES DE
TENDÊNCIAS DE
aplicativos inclusive falhas,
solicitações de rede e
consumo de dados

KICK APPS AND TAKE NAMES
IBM MaaS360
Com o
Watson

™

Se estiver pronto para começar a tomar decisões mais
inteligentes e embasadas sobre as implantações dos
seus aplicativos, aproveite a análise de aplicativos do
MaaS360 e, finalmente, assuma o controle dos seus
aplicativos!

Seja um mestre no gerenciamento de aplicativos.
Inscreva-se para testar o MaaS360 gratuitamente por 30 dias.
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