Mobile Device Management (MDM)
Op een iPad en iPhone staat vaak belangrijke bedrijfsdata. Denk daarbij aan
zakelijke e-mails met gegevens over klanten en medewerkers, zakelijke apps
met bedrijfsgevoelige informatie, WiFi-wachtwoorden, VPN's en foto's (zowel
zakelijk als privé). Met Mobile Device Management (MDM) zijn de risico’s van
het gebruik van mobiele apparaten in te perken en te beheren.
BizQIT is geautoriseerd Apple DEP Reseller. Dit betekent onder andere dat wij mobiele Apple
devices nieuw in verpakking leveren met een vooraf ingestelde configuratie. Naast opgelegde
restricties in het gebruik van het mobiele device, is het mogelijk om op afstand centraal
instellingen te wijzigen en te beveiligen. Zo kunnen we ook remote applicaties installeren of
verwijderen op alle bedrijfsdevices.
Bij verlies of diefstal kunnen we de apparaten op afstand lokaliseren/traceren en vergrendelen. In
geval van diefstal of verlies kan de informatie op een apparaat volledig worden gewist. Zo houd je
je bedrijfsdata veilig en kan ook het opnieuw activeren van zoekgeraakte of gestolen apparaten
worden voorkomen. Het is zelfs mogelijk een bericht op het scherm weer te geven. MDM is
daarmee de veilige oplossing voor zakelijk mobiliteitsbeheer.
Abonnement
Met MDM beveiligen, configureren, beheren, ondersteunen en updaten we centraal alle mobiele
Apple devices.
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Privacybescherming – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de AVG hebben alle bedrijven vanaf mei 2018 de plicht privacygevoelige data van
klanten goed te beschermen en daarvoor alle mogelijke technische voorzieningen te treffen. Om
je daarin te ondersteunen heeft BizQIT een aantal maatregelen getroffen:

Alle mobile devices onder ons beheer zijn verplicht voorzien van een wachtwoord.

Bij verlies of diefstal kan het apparaat op afstand worden gewist.

Mobile Devices met DEP kunnen niet gewist of gebruikt worden door anderen als deze
wordt gestolen. Het apparaat kan niet door anderen worden gebruikt ook al wordt deze
volledig gewist.

Met DEP kunnen wij op afstand zien waar het apparaat zich bevindt als er een
internetverbinding is.

Onze technische engineers hebben een geheimhoudingsverplichting getekend.

Al onze medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Onze MDM oplossing voldoet hiermee aan de nieuwe privacy regelgeving die vanaf eind mei 2018
voor heel Europa geldt.
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