
  
 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATASHEET 

Mobiele apparaten beveiligen 

Voordelen 
Ondersteun BYOD en beveilig 
bedrijfsapparaten met mobiele PKI 

Public Key Infrastructure (PKI) is een bekende en vertrouwde 
beveiligingstechnologie waar organisaties al tientallen jaren lang 
gebruik van maken voor de verificatie van gebruikers, machines en 
servers. Op mobiele apparaten geïnstalleerde certificaten zorgen 
ervoor dat alleen geregistreerde (goedgekeurde) apparaten en 
geoorloofde gebruikers toegang krijgen tot de bedrijfsbronnen en 
schakelen de beveiliging en versleuteling van e-mail op mobiele 
apparaten in. Daardoor kunnen bedrijven een evenwicht vinden 
tussen enerzijds de behoefte van medewerkers aan toegang tot e-mail 
en bedrijfsgegevens terwijl ze onderweg zijn en anderzijds de 
noodzaak om essentiële bedrijfsapplicaties te beschermen tegen 
toegang door onbevoegden. 

Een oplossing voor zowel mobiele apparaten als pc’s 
PKI is een krachtige optie voor de beveiliging van alle eindpunten, of 
dit nu mobiele apparaten zijn of desktops, extern dan wel intern. De 
apparaten zelf kunnen worden geïdentificeerd en geverifieerd, om 
ongeoorloofde toegang door onbekende apparaten te voorkomen. Op 
de desktop gebaseerde gebruikersidentiteiten kunnen worden 
overgedragen op mobiele apparaten voor krachtige 
gebruikerverificatie en e-mailversleuteling en beveiliging via S/MIME. 
Een oplossing voor alle eindpunten betekent een beveiligde 
gebruikersvriendelijke omgeving voor eindgebruikers en robuuste, 
zeer schaalbare en eenvoudig te beheren infrastructuur voor IT. 

■ Voorkom toegang van 
onbevoegde toestellen 
Zorg dat alleen geregistreerde 
apparaten toegang tot de 
bedrijfsnetwerken en hulpbronnen 
krijgen (bijv., e-mail, wifi, VPN) 

■ Ondersteun BYOD of 
bedrijfsapparaten 
Certificaten zijn compatibel met de 
besturingssystemen van mobiele 
apparaten en kunnen worden 
toegepast binnen of buiten het 
bedrijfsnetwerk 

■ Automatiseer deployments 
MDM/EMM-integratie levert 
automatisch digitale identiteiten op 
apparaten zonder interactie van de 
eindgebruiker of handelingen van 
de IT-afdeling 

■ MDM/EMM- integraties 
Beheer eenvoudig certificaten met 
behulp van integraties met 
AirWatch, MobileIron of Microsoft 
Intune 

■ Gemakkelijk voor eindgebruikers 
Zodra de digitale certificaten 
geïnstalleerd zijn kunnen 
eindgebruikers zonder problemen 
bronnen verifiëren en e-mails 
versleutelen of ondertekenen 

■ Dekt alle eindpunten 
Eén oplossing voor zowel pc’s als 
mobiele apparaten als eindpunt 
vereenvoudigt deployment, 
installatie en dringt de kosten voor 
de IT-afdeling terug 

■ Certificaatsrevocatie 
IT kan eenvoudig en vanaf afstand  
certificaten intrekken als 
medewerkers het bedrijf verlaten of 
apparaten zijn zoek geraakt 
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Los 3 grote beveiligingsproblemen bij mobiele apparaten op met PKI 
Beveiligde gebruikerstoegang tot apps, diensten en hulpbronnen via mobiel apparaat 
Toegang tot bedrijfsnetwerken en bronnen vanaf mobiele apparaten biedt medewerkers meer flexibiliteit bij 
de uitvoering van hun werkzaamheden, maar hiervoor enkel op wachtwoorden vertrouwen valt sterk af te 
raden. U kunt het best verificatie via meerdere factoren overwegen voor toegang via een mobiel apparaat, net 
zoals u dat zou doen voor pc’s. 
Op certificaten gebaseerde verificatie zorgt ervoor dat alleen bevoegde gebruikers met juist geconfigureerde 
certificaten toegang krijgen tot bedrijfsbronnen vanaf hun mobiele apparaat. Eindgebruikers hoeven geen 
gebruik te maken van extra apps of tokens en de afdeling IT hoeft maar één oplossing te beheren voor pc’s 
en mobiele apparaten als eindpunten. 

Voorkom toegang door onbekende apparaten 
VPN’s, wifi, e-mailsystemen en andere netwerken zijn gebruikelijke toegangspunten voor hackers en zodra 
ze toegang hebben, is het gemakkelijker om af te luisteren en berichten te onderscheppen of malware te 
verspreiden. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat alleen geregistreerde apparaten toegang krijgen 
tot en opereren binnen uw netwerken. 
Door het leveren van certificaten aan mobiele apparaten (BYOD of die van het bedrijf zelf) kunt u vaststellen 
en regelen welke apparaten toegang tot uw hulpbronnen mogen krijgen en zodoende de toegang voor 
onbekende apparaten verhinderend. 

E-mailversleuteling en ondertekening 
Toegang tot e-mail is doorgaans het meest voorkomende verzoek van medewerkers die hun mobiele 
apparaten willen gebruiken voor werk. Er dient wel best voorzorgsmaatregelen getroffen te worden om de 
veiligheid te garanderen, net als bij e-mailclients voor pc’s, voordat toegang kan worden verleend. 
S/MIME-certificaten voor e-mailversleuteling en digitale ondertekening kunnen worden toegevoegd aan de 
apparaten van medewerkers om enkele van de grootste bedreigingen voor de beveiliging het hoofd te bieden 
en om te voldoen aan voorschriften. Eindgebruikers kunnen eenvoudig e-mails versleutelen om de inhoud te 
beschermen en hun berichten digitaal ondertekenen, zodat ze kunnen bewijzen dat zij de auteur zijn en 
daardoor de hun e-mail te onderscheiden van phising e-mails. 

Automatiseer deployments via MDM- en EMM-integraties 
MDM (Mobile Device Management) en EMM (Enterprise Mobility Management) maken het gemakkelijk voor 
organisaties om certificaten toe te passen op mobiele apparaten. Door een rechtstreekse verbinding tot stand 
te brengen met de certificaatdiensten van GlobalSign kunnen organisaties de MDM- en EMM-platforms 
gebruiken om de levering van certificaten en het beheer daarvan volledig te automatiseren. Zo wordt 
beveiligde BYOD ingeschakeld en ongeoorloofde toegang wordt voorkomen. Dankzij de integratie hoeft 
IT-personeel niet langer handmatig certificaten te installeren en te beheren voor ieder apparaat van een 
medewerker; dit verlicht hun takenpakket en verlaagt de totale eigendomskosten. 

GlobalSign ondersteunt momenteel integratie met Airwatch, MobileIron and Microsoft Intune: 

Over GlobalSign 

GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossingen 
waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT-vernieuwers 
wereldwijd hun online communicatie kunnen beveiligen, miljoenen geverifieerde digitale 
identiteiten beheren en authenticatie en encryptie automatiseren. Zijn grootschalige Public 
Key Infrastructure (PKI) en identiteits-oplossingen ondersteunen de miljarden services, 
apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet der dingen. 

BE: +32 16 89 19 00 verkoop@globalsign.com 
NL: +31 85 88 82 424 www.globalsign.nl 
UK: +44 1622 766766 
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