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Wilt u ook veilig kunnen ondernemen? Altijd en overal vertrouwd werken
met uw bedrijfsgegevens en informatie? En eenvoudig alle devices binnen
uw organisatie beheren en beveiligen? Dan biedt Yes Telecom u de oplossing
met Yes Device Management.
Yes Device Management biedt u dé mogelijkheid om eenvoudig alle devices
binnen uw organisatie te beheren én te beveiligen.

Verhoog nu uw mobiliteit met
		 Yes Device Management om ve
mobiel en effectiever te ondernem
De afgelopen jaren is er een nieuwe manier van werken ontstaan. De vaste werkplek is aan
het verdwijnen. Het nieuwe werken zorgt ervoor dat wij vanaf iedere locatie, op ieder moment
verbonden zijn met het netwerk en daardoor beschikken over alle informatie die op dat moment
gewenst is. Dit brengt vele voordelen met zich mee, echter houdt het ook in dat werknemers
vandaag de dag veel bedrijfsgevoelige informatie in hun binnenzak dragen. Het fenomeen
‘’Bring Your Own Device’’ leidt er tevens toe dat devices zowel zakelijk als privé worden gebruikt.
Het resultaat is dat u als ondernemer verschillende typen devices, besturingssystemen en
applicaties moet beheren en vooral moet beveiligen om het nieuwe werken echt te kunnen laten
renderen voor uw organisatie.
Hoe houdt u controle over al deze devices en voorkomt u dat uw bedrijfsinformatie bij verlies of
diefstal letterlijk op straat komt te liggen?

ONS ANTWOORD…
Yes Device Management

Yes Device Management biedt u één complete tool: eenvoud en veiligheid in device-, contenten applicatiebeheer. Met deze tool kunt u optimaal mobiel werken. U kunt namelijk ongeacht
uw locatie, het tijdstip of het device altijd inloggen op uw online Yes Device Management
beheerportal via de cloud. Onze cloudgebaseerde device management oplossing vereist dan
ook geen voor investering in hard- en software. Tevens hoeft u zich geen zorgen te maken over
support en onderhoud van het systeem. U betaalt een vast bedrag van € 5, - per licentie/toestel
per maand* voor het werkelijk aantal afgenomen aansluitingen. Zo blijven uw beheerskosten
laag, en is uw terugverdientijd kort. Deze totaal oplossing is geschikt voor vrijwel elk type device
en voor vrijwel alle reguliere besturingssystemen.**

*	Yes Device Management biedt voor slechts € 0,75 per licentie/toestel per maand een geïntegreerde spyware- en
antivirusscanner geschikt voor Android devices.
**	Kijk voor een compleet en actueel overzicht van de geschikte devices en besturingssystemen op
www.yestelecom.nl/yesdm.
	Yes Device Management is altijd i.c.m. een Yes Online abonnement
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EENVOUD EN GEMAK

Uw online Yes Device Management beheerportal biedt u:
Applicatie beheer: Beheren van verplichte, goedgekeurde en afgekeurde applicaties
Yes Device Management stelt u in staat om applicaties op alle devices te beheren. Zo kunt u
aangeven welke applicaties wel en niet toegestaan zijn, zelf applicaties op gewenste devices
installeren en verwijderen, applicaties aan en uitzetten, voorkomen dat verplichte applicaties
verwijderd worden, controleren of applicaties actief zijn en applicatie data wissen.
Content beheer: Opslag en beheer van vertrouwelijke informatie
Belangrijke documenten kunt u aan diverse gebruikersgroepen sturen, die vervolgens versleuteld
opgeslagen worden op de toestellen. Eventuele wijzigingen op het document worden meteen
aangepast op alle toestellen. Hierdoor heeft u altijd up-to-date informatie tot uw beschikking.
Aangezien de documenten versleuteld opgeslagen worden, voldoet u aan de diversiteit van
wet- en regelgeving op het gebied van o.a. privacy.
Device beheer: Snel en eenvoudig meerdere toestellen uitrollen, back-ups maken en
activeren
U kunt eenvoudig en snel, voor bijvoorbeeld nieuwe werknemers, verschillende devices uitrollen
via sms, e-mail en uw internetbrowser. U kunt van alle devices back-ups maken en hierdoor
uw devices ook snel herstellen. Nieuwe devices kunnen snel worden geactiveerd, en daarnaast
is Yes Device Management te integreren met uw eigen bedrijfsomgeving evenals locatie
gebaseerde diensten. Hierdoor kan iedereen meteen aan de slag!
Security: Beveiligen en vergrendelen*
Bij verlies of diefstal kunt u gemakkelijk een device op afstand vergrendelen en wissen, zowel
geheel als gedeeltelijk. Ook is het mogelijk om een wachtwoord af te dwingen, om zo uw
bedrijfscontent extra te beveiligen. Yes Device Management biedt u ook de ook mogelijkheid om
uw VPN instellingen via Yes Device Management te versturen. Hiermee bent u in staat om met
uw device veilig data te ontvangen en te versturen via een publiek netwerk (zoals Wi-Fi internet),
maar dan met de functionaliteiten, veiligheid en vastgesteld beleid van uw eigen privé netwerk.
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