
Automatisch digitale identiteiten
voorzien op mobiele apparaten zonder 
interactie van de eindgebruiker.

Integratie van GlobalSign
met AirWatch MDM 



van de bevraagde organisaties 
hadden te maken met 
gegevensdiefstal ten gevolge 
van onveilige*

Naadloze mobiele beveiliging via AirWatch

51%

Plug-in voor AirWatch MDM-platform

Automatische voorziening van digitale identiteiten op apparaten zonder interactie van de
eindgebruiker

Digitale certi�caten ondersteunen apparaatauthenticatie voor e-mail, Wi-Fi-netwerken en 
VPN-verbindingen.

Eenvoudig certi�caatbeheer met het AirWatch MDM-platform of GlobalSigns cloud-based
PKI-platform

Betere gebruikerservaring met naadloze authenticatie voor bedrijfsnetwerken en resources

Betere beveiliging door minder te vertrouwen op wachtwoordauthenticatie

Belangrijkste kenmerken:

Steeds meer bedrijven en werknemers maken gebruik van mobiele apparaten voor beroepsdoelein-
den. Dat biedt hen de �exibiliteit om altijd verbonden te blijven, zowel op kantoor als onderweg. 
Hoewel deze toegenomen connectiviteit voordelen biedt voor het bedrijf, ontstaan door het open-
stellen van gevoelige bedrijfsservices aan gebruikers van mobiele apparaten ernstige beveiligingsri-
sico's en problemen die moeten worden aangepakt.

Controleren welke apparaten wel en niet toegang krijgen tot bedrijfsnetwerken kan eenvoudig en 
probleemloos worden beheerd via een MDM-platform en het gebruik van PKI-based digitale certi�-
caten. Dankzij de integratie van GlobalSign met het AirWatch MDM-platform kunnen organisaties 
mobiele authenticatie stroomlijnen door automatisch digitale certi�caten te voorzien op mobiele 
apparaten voor veilige Wi-Fi, VPN-toegang en e-mailauthenticatie.

Digitale certi�caten zijn standaard compatibel met verschillende platformen, waaronder Android, 
Windows, BlackBerry en iOS, en zijn multifunctioneel, waardoor eenzelfde certi�caat kan worden gebruikt 
voor verschillende authenticatiemethodes.

Ondersteuning voor meerdere platformen



GlobalSign werd opgericht in 1996, is een provider van 
identiteits-services voor het internet of everything (IoE) 
en maakt veilige handel, communicatie, inhoudslevering 
en interacties mogelijk voor miljarden online transacties 
die op elk moment overal ter wereld plaatsvinden.
Zijn productportfolio voor identiteits- en toegangsbe-
heer omvat toegangscontrole, Single Sign-On (SSO), 
federatie- en delegatieservices die organisaties en 
serviceproviders ondersteunen bij het ontwikkelen
van nieuwe bedrijfsmodellen voor klanten- en partnerin-
teracties.

Dankzij GlobalSigns oplossingen voor digitale certi�cat-
en kunnen duizenden geveri�eerde klanten gebruikmak-
en van met SSL beveiligde transacties, gegevensover-
dracht, distributie van fraudebestendige code en 
bescherming van online identiteiten voor beveiligde 
e-mail en toegangscontrole.

NL: +31 85 888 2424

EU: +32 16 89 19 00

verkoop@globalsign.com

Neem contact op met GlobalSignAbout GlobalSign

Verdere informatie over onze producten, casestudy's 
en white papers vindt u op:
www.globalsign.nl

VPN- en Wi-Fi-authenticatie
Vervang zwakke en kwetsbare gebruikersnamen en wachtwoorden door meerledige veri�catie voor 
bedrijfsverbindingen via Wi-Fi en VPN; enkel goedgekeurde toestellen kunnen uw bedrijfsverbindingen 
gebruiken.

Digitale certi�caten op apparaten kunnen worden gebruikt voor:

E-mailauthenticatie
Gebruik e-mailauthenticatie voor 24/7 toegang tot uw e-mails, zonder dat uw e-mailaccounts kwetsbaar 
zijn voor aanvallen; enkel geautoriseerde toestellen krijgen toegang tot de e-mailservers van uw bedrijf.

*Source: Bent, Kristen, The Mobile Device Threat: Shocking Mobile Security Stats: CRN

PKI is een bekende en vertrouwde beveiligingstechnologie die organisaties al tientallen jaren gebruiken 
om gebruikers, computers en servers in hun organisatie te authenticeren. PKI uitbreiden naar mobiele 
apparaten vormt een eenvoudig te implementeren en rendabele oplossing voor identiteitsbeheer voor 
apparaten, zodat organisaties het juiste evenwicht kunnen vinden tussen de wens van werknemers om 
onderweg e-mails en bedrijfsgegevens te raadplegen, en de nood aan beveiliging tegen 
ongeautoriseerde toegang tot belangrijke bedrijfstoepassingen.

Ondersteun BYOD en beveilig bedrijfstoestellen met mobiele PKI
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