Moduł Mobile
Najważniejsze
korzyści
Safetica Mobile to lekkie narzędzie MDM (ang. Mobile
Device Management) do zarządzania urządzeniami
mobilnymi, które zwiększa bezpieczeństwo danych
przechowywanych na smartfonach i tabletach,
czyniąc z nich zaufane elementy Twojego środowiska
informatycznego. Przeglądaj stan urządzeń mobilnych
i identyfikuj zagrożenia dla bezpieczeństwa, aby
szybko podejmować odpowiednie działania
z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Ochrona danych na
urządzeniach mobilnych

Przegląd stanu
użytkowników i urządzeń

Scentralizowane
zarządzanie zdalne

Wydzielaj aplikacje i dane związane

Monitoruj bezpieczeństwo

Korzystaj z zaawansowanych

z pracą do chronionej przestrzeni

i łączność urządzeń, śledź

funkcji zarządzania aplikacjami

roboczej, identyfikuj szkodliwe

i odnajduj utracone urządzenia

do kontrolowania ich ustawień

aplikacje na poszczególnych

z wykorzystaniem funkcji

i zachowań, ustalaj zasady dla

urządzeniach oraz zdalnie blokuj

zdalnej lokalizacji.

grup urządzeń oraz automatycznie

utracone lub skradzione urządzenia

konfiguruj je i zarządzaj nimi

bądź kasuj zapisane na nich dane.

z jednego miejsca.

Zabezpieczaj i zarządzaj wszystkimi
urządzeniami mobilnymi

Kontrola odbieranych plików
w systemie Android

Sprawdzaj wszystkie urządzenia firmowe i wykrywaj

Sprawdzaj, gdzie przechowywane są Twoje dane,

zagrożenia dla bezpieczeństwa w mgnieniu oka.

również na urządzeniach mobilnych (funkcja dostępna

Skonfiguruj zdalnie zasady łącznie z dozwolonymi

dla systemów Android 6-10). Używając modułu Safetica

sieciami wifi. Korzystaj z aplikacji na systemy Android

Mobile z WebSafetica, możesz wykrywać incydenty

i iOS i twórz oddzielne przestrzenie robocze na

związane z bezpieczeństwem z poziomu jednego

urządzeniach firmowych, a następnie używaj ich

pulpitu, niezależnie od miejsca ich wystąpienia

do pracy zdalnej i do celów prywatnych.

(telefon, komputer lub chmura Microsoft 365).

Ochrona przed kradzieżą
Utrata firmowych urządzeń mobilnych i rotacja
pracowników stanowią najczęściej spotykane problemy,
które mogą narażać Twoje dane wrażliwe na zagrożenia.
Safetica Mobile może odnajdywać urządzenia mobilne
i, jeśli są nieosiągalne, kasować zdalnie wszystkie
znajdujące się na nich dane. Dzięki temu możesz
zabezpieczać swoją infrastrukturę i przechowywać
dane krytyczne jak swoją własność.
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Wymagania systemu
Android
•

Android 6+ and Google Play Services i nowsze

iOS
•

Co najmniej iOS 10+

