Termékismertető

ZENworks Mobile Management
Tegye biztonságossá és felügyelje egyszerűen iOS, Android,
Symbian, Windows Mobile, illetve egyéb ActiveSync-kompatibilis
eszközökből álló mobilflottáját. A Novell ZENworks Mobile
Management segítségével egyetlen felügyeleti konzolról
valamennyi mobileszközére kiterjesztheti a felügyeletet –
beleértve a saját tulajdonú eszközöket is.

Áttekintés
A Forrester 2012 első felében készített
kimutatásából kiderül, hogy az alkalmazottak 53 százaléka használja saját
készülékét a munkája során, ami öt
százalékos növekedést jelent 2012 eleje
óta. Az elemzővállalat becslései szerint
három éven belül a saját készülékek
használata lehet az általános irányelv a
legtöbb vállalatnál.
A Novell ZENworks Mobile Management
egyetlen felügyeleti konzolon elérhető,
fejlett eszközvezérlést és házirendkezelést biztosít az iOS, Android, Symbian,
Windows Mobile rendszerű és más
ActiveSync-kompatibilis
eszközök
számára. A termék minden problémára
megoldást
kínál,
amelyekkel
az
adminisztrációval és a felügyelettel
foglalkozó szakemberek napjainkban
szembesülnek, beleértve a következőket: saját eszközök használata, biztonság, alkalmazásfelügyelet, eszköz-és
leltárkezelés, megfelelőségi problémák
és sok más.






Munkatársai saját Android rendszerű, iPad, vagy egyéb eszközeiket
használják a munkahelyükön, és
hozzáférést szeretnének a vállalati
levelezőrendszerhez?
Segítségre van szüksége ahhoz,
hogy nyomon tudja követni, kik és
milyen eszközökkel férnek hozzá a
vállalati hálózathoz?
Tervezi táblagépek bevezetését a
különböző helyszíneken, az irodában vagy bárhol máshol dolgozó
munkatársai körében?

Főbb előnyök
A Novell ZENworks Mobile Management
a következőkkel segíti szervezetét:
 Központosított felügyeleti eszközök segítségével a munkavállalók
könnyen és gyorsan tudják elkezdeni használni vállalati és a saját
mobileszközeiket a mobil munkavégzés érdekében. A ZENworks
segítségével
az
informatikusok
egyszerűen képesek biztosítani a
hozzáférést a vállalati levelezőrendszerhez, a naptárszolgáltatáshoz és
a címjegyzékekhez, valamint az
egyes szolgáltatások használatához
szükséges,
alkalmazásokat
és
adatokat. A felügyeleti megoldás
képes a mobileszközök használatának, valamint a felhasználók által az
eszközeikre letöltött alkalmazások
nyomon követésére is.






Ha bármelyik kérdésre igennel válaszolt,
akkor az Ön számára nagyon hasznos
lehet egy olyan eszköz, mint a
ZENworks Mobile Management, amely
segítséget nyújt többek között a fenti
felügyeleti igények teljesítésében.

A saját eszközök használatának
támogatása (BYOD, bring your
own device támogatás) segít
optimalizálni a mobileszköz használatot és a felhasználói termelékenységet. Támogatja a saját tulajdonú
iOS, Android (a mobil operációs
rendszer számos, részben zárt
forráskódú verzióját is), Symbian,
valamint a Windows-alapú mobileszközök használatát egyaránt.
Auditálási
és
megfelelőség-felügyeleti
szolgáltatások
segítenek
a
mobileszközökkel
kapcsolatos biztonsági előírások
teljesítésében.
Mennyiségi licencelés segítségével csökkentheti költségeit. Az Apple
mennyiségi vásárlói programban
való részvétellel pénzt takaríthat
meg, és egy vállalati alkalmazástárban felügyelheti az alkalmazásokat
és licenceket.
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Végpontfelügyelet

Termékek


ZENworks Mobile Management

Legfontosabb szolgáltatások
Automatikus regisztráció mobil, vagy
WIFI hálózaton keresztül
 Alkalmazáskiosztás és fájlmegosztás
 Személyre szabható biztonsági
beállítások
 Eszközök titkosítása, lezárása,
adatok távoli törlése
 Leltár- és eszközfelügyelet
 Vállalati alkalmazástár
 Riasztások és értesítések
 Saját készüléket támogató működés
(BYOD támogatás)
 Megfelelőségi előírások támogatása


Menedzselt eszközök, támogatott
operációs rendszerek
Apple iOS 4-5 iPhone, iPod, iPad
Android
 Windows Mobile
 Symbian
 Windows Phone (ActiveSync-en
keresztül)
Tervezet:
 BlackBerry OS (ActiveSync-en
keresztül)



Az alkalmazottak gyakran igénylik a mobileszközök használatát a munkahelyen.
Akár vállalati, akár saját készülékkel dolgoznak a munkavállalók, a
rendszergazdák számára nehéz feladat, hogy nyomon kövessék és megoldják
az ezzel járó biztonsági és felügyeleti problémákat. A ZENworks Mobile
Management olyan könnyen telepíthető megoldást kínál, amellyel a szervezetek
a biztonság és a produktivitás fenntartása mellett felügyelhetik a
mobileszközöket. Az alkalmazottak számára így mindenhol biztosítottak a
hatékony munka feltételei, indokolatlan vállalati kockázatok és költségek nélkül

Legfontosabb szolgáltatások












Vezeték
nélküli,
automatikus
regisztráció. Az eszköz regisztrációs folyamata során felhasználja az
ActiveSync
e-mail
kiszolgáló
felhasználói hitelesítő adatait, így
automatizálja az új eszközök beiktatásának folyamatát.
Alkalmazáskiosztás és fájlmegosztás szolgáltatás biztosítja a
szükséges
alkalmazások
és
dokumentumok elérhetőségét a
jogosult felhasználók számára a
vállalati alkalmazástáron keresztül.
Személyre szabható biztonsági
beállítások nyújtanak lehetőséget a
biztonságért felelős csapatok és
informatikai
biztonsági
vezetők
számára, hogy biztonsági házirendeket határozzanak meg és szabjanak személyre a mobileszközökre
és azok auditálására vonatkozóan.
Az eszközök titkosítása, lezárása
és az adatok távoli törlése szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a vállalata
vagy szervezete által megkövetelt
biztonsági szintnek megfelelően
kezelje a mobileszközökön tárolt
adatokat.
A leltár- és eszközfelügyelet
használatával
megtekintheti
a
szervezet hálózatához kapcsolódó
eszközöket, valamint nyomon követheti és felügyelheti a szervezeten
belüli mobileszközöket. A részletes
jelentéskészítési szolgáltatás segítségével ellenőrizheti az eszközök
biztonságát, felderítheti a biztonsági
beállítások felhasználó által végzett
esetleges módosításait, valamint
megvizsgálhatja, hogy a rendszergazdák a vállalati házirendekkel
összhangban folytatják-e tevékenységüket.









Saját
készüléket
támogató
működés. A munkavállalók saját
mobileszközeivel
kapcsolatos
igényeinek kiszolgálására számos
hasznos szolgáltatást tartalmaz az
eszköz, például megoldható, hogy
az adatok távoli törlése szolgáltatás
csak a vállalati adatokra vonatkozzon.
Riasztások, értesítések. Jelentések készíthetők a megfelelőségi, a
licencelési és a vezetőségi követelményekkel kapcsolatban. Beállítható, hogy az informatikai részleg
automatikusan riasztásokat kapjon
problémák, szabálysértések, vagy
akár
a
biztonsági
beállítások
módosítása esetén.
Könnyen
használható
webes
konzol segítségével kapcsolódhat
távolról a mobileszközökhöz, és
felügyelheti azokat az eszköz tényleges kézbe vétele nélkül.
A sajáteszköz felügyeleti portál
használatával
a
felhasználók
megkereshetik és zárolhatják mobileszközüket, szükség esetén pedig
akár a rajta levő adatokat is törölhetik
adminisztrátori
beavatkozás
nélkül.
A vállalati alkalmazástár lehetővé
teszi a használt alkalmazások
egyszerű terjesztését és központi
felügyeletét.
A
felhasználóknak
pedig nem kell keresgélniük a vállalati alkalmazásokat, hiszen az alkalmazástárban egyetlen kattintással
vagy érintéssel megjeleníthetik az
összes számukra elérhető programot.
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