
Voordelen

■  Automatische deployments 
 Certificaatbeheer kan worden 

geautomatiseerd - dat vereenvoudigt 
de toepassing, verkort de tijd en 
verlaagt de kosten voor IT

■  Eenvoudig voor eindgebruikers
 Naadloze certificaatregistratie en 

installatie, zodat eindgebruikers niet 
worden belast

■  Gecentraliseerd beheer 
 Eén interface voor alle apparaat- en 

certificaatbeheerbehoeften

■  Verbeter de beveiliging van 
mobiele apparaten met PKI 

 Implementeer verificatie via 
meerdere factoren voor gebruikers 
die toegang nodig hebben tot 
bedrijfsapplicaties op netwerken via 
mobiele apparaten. Verifieer de 
mobiele apparaten zelf om 
ongeoorloofde toegang door 
onbekende apparaten te voorkomen 
en schakel S/MIME* in, zodat 
medewerkers beveiligde e-mail via 
hun mobiele apparaten kunnen 
verzenden

Automatisch digitale certificaten van GlobalSign 
leveren via MobileIron Cloud of Core Enterprise 
Mobility Management (EMM) platformen

PKI is een krachtige optie voor de beveiliging van mobiele      
apparaten van een onderneming. Door de levering van certificaten 
aan apparaten van medewerkers worden apparaten zelf 
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*.

De integratie van GlobalSign met de MobileIron Cloud en Core EMM 
platformen automatiseert het uitgifteproces van certificaten, waardoor 
de implementatietijd aanmerkelijk wordt verkort, de werkdruk van de 
administratie wordt verlicht en de totale eigendomskosten dalen.
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Over GlobalSign

GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossin-
gen 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 identiteitsoplossingen ondersteunen de miljarden 
services, apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet der dingen. 
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Integratie van GlobalSign Managed PKI en MobileIron
De gehoste managed PKI-diensten van GlobalSign kunnen 
rechtstreeks worden verbonden met de MobileIron Cloud en  Core- 
platformen. Zodra een nieuw apparaat wordt geregistreerd met 
MobileIron, wordt een digitaal certificaat van GlobalSign uitgegeven 
voor het apparaat. Dankzij de integratie hoeft IT-personeel niet 
langer alle certificaten handmatig te installeren en te beheren voor 
ieder apparaat van een medewerker. Daarenboven zijn er geen 
aanvullende stappen nodig van de eindgebruikers.

*S/MIME-functionaliteit alleen ondersteund door MobileIron Core
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