Wat wij doen: We vereenvoudigen de mobiliteit van het bedrijf
AirWatch® is wereldwijd de marktleider op het gebied van mobiele oplossingen voor toestellen, besturingssystemen en
mobiele implementaties. Ons platform voor het beheer van bedrijfsmobiliteit integreert met bestaande bedrijfssystemen
en stelt u in staat om alle toestellen te beheren vanaf één centrale console, ongeacht het type, platform of eigendom.

Alle mobiele toestellen
Beheer ieder mobiel toesteltype, inclusief smartphones, tablets, laptops,
desktops, robuuste toestellen, printers en randapparatuur.
• Smartphones en tablets
• Laptops en desktops
• Robuuste toestellen
• Printers en randapparatuur

Alle mobiele besturingssystemen
Ondersteun meerdere besturingssystemen binnen uw organistatie
inclusief Android™, Apple® iOS, BlackBerry®, Mac® OS en Windows®.
• Android
• Apple iOS
• BlackBerry
• Mac OS
• Windows

Alle mobiele implementaties
Voer mobiele implementaties uit met verschillende modellen van
toesteleigendom zoals bedrijfseigendom, persoonlijk eigendom van de
werknemer en afdelingseigendom (Line of Business).
• Bedrijf: eindgebruiker en meerdere gebruikers
• Werknemer: bring your own device (BYOD)
• Line of business: kiosk en gedeeld

Onderscheidende kenmerken
van AirWatch

Onderscheidende kenmerken
van het product

• Meer dan 10.000 klanten in 150 landen

• Algmeen ontwikkelingsplatform

• Meer dan 1600 werknemers verdeeld over tien
kantoren

• Breedste pakket van oplossingen voor mobiliteit

• Meer dan 500 R&D bronnen
• Erkend als marktleider
• Expertise in het ontwikkelen en bouwen van
bedrijfsoplossingen

• Architectuur die geschikt is voor meerdere
gebruikers en met mogelijkheden tot uitbreiding
• Geavanceerde integratie met het mobiele
ecosysteem
• Flexibele levering: cloud en op locatie
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Hoe wij het doen: Platform voor beheer van bedrijfsmobiliteit
Workspace
AirWatch® Workspace biedt een volledige scheiding van bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens op een
toestel. Op die manier blijven bedrijfsbronnen beveiligd en is de privacy van de werknemer gewaarborgd.
Er wordt gebruik gemaakt van containers voor alle bedrijfsgegevens zoals email, applicaties, inhoud en
internetgebruik. De AirWatch Workspace wordt beheerd op het niveau van de applicatie zonder gebruik
te maken van MDM. Hierdoor is het zeer geschikt voor BYOD en implementaties waarbij sprake is van
strikte regulatie.

Toestellen
AirWatch biedt u inzicht in al uw toestellen – inclusief smartphones, tablets en laptops – die verbinding
maken met uw netwerk, inhoud en bronnen. U kunt toestellen snel inschrijven in uw bedrijfsomgeving,
instellingen draadloos updaten en beveiligingsbeleid en compatibilteit opleggen voor al uw toestellen.

Applicaties
AirWatch stelt u in staat om interne, publieke en gekochte applicaties te beheren op alle toestellen die
ingeschreven zijn in uw organisatie. Met de AirWatch® App Catalog kunt u applicaties verspreiden, updaten,
monitoren en aanbevelen. U kunt bedrijfsapplicaties bouwen met de AirWatch® Software Development Kit
of bestaande interne applicaties inpakken (app wrapping) voor geavanceerde beveiliging met AirWatch®
App Wrapping.

Inhoud
AirWatch beveiligt de verspreiding van documenten en bevordert samenwerking, altijd en overal met de
AirWatch® Secure Content Locker™. Open uw bedrijfsdocumenten, e-mailbijlagen en inhoud in een
beveiligde container. Bescherm gevoelige en vertrouwelijke gegevens met gebruikersverificatie, encryptie
van bestanden, geofencing, beperkingen om te delen en beperkingen om gegevens offline te bekijken.

Email
AirWatch integreert met uw bestaande e-mailinfrastructuur om uitgebreide beveiliging te bieden voor mobiel
email. U kunt de toegang beheren van toestellen tot bedrijfsemail en gevoelige gegevens encrypteren met
AirWatch® Secure Email Gateway. Maak gebruik van containers voor uw email en biedt een consistente
gebruikerservaring met AirWatch® Inbox voor Android en Apple iOS.

Browsing
De AirWatch® Browser is een alternatief voor systeemeigen browsers en geeft organisaties de mogelijkheid
om instellingen te configureren om te voldoen aan de unieke vereisten van het bedrijf. U kunt beleid
opstellen en invoeren ten aanzien van beveiligd internetgebruik voor intranet sites zonder VPN op het
niveau van het toestel. U kunt daarnaast ook gebruik maken van whitelists en blacklists of de kioskmodus.

Onze klanten
4 van de top 5
Fortune 500-bedrijven

9 van de top 10

6 van de top 10

2 van de top 3

Retailers in de
Verenigde Staten

Grootste luchtvaartmaatschappijen
ter wereld

Internationale
hotelgroepen

4 van de top 5

6 van de top 10

Grootste energiebedrijven
ter wereld

Grootste farmaceutische
bedrijven

4 van de top 5
CPG bedrijven

4 van de top 5
Bedrijven in medische
hulpmiddelen
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