
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

DATASHEET 

Integratie van GlobalSign met Microsoft Intune 

Bescherm bedrijfsmiddelen tegen ongeautoriseerde
toegang met digitale certificaten voor Microsoft Intune
beheerde mobiele apparaten 
Met Microsoft Intune kunnen organisaties de mobiele apparaten en apps 
beheren die hun medewerkers gebruiken om toegang te krijgen tot 
bedrijfsgegevens, hun bedrijfsinformatie beschermen door de manier waarop 
werknemers deze gebruiken en delen te controleren, en de intelligente cloud 
gebruiken om ervoor te zorgen dat apparaten en apps voldoen aan de 
beveiligingsvereisten van het bedrijf. 

Digitale certificeren implementeren op met Intune beheerde apparaten zorgt 
voor een extra beveiligingslaag om bedrijfsmiddelen, zoals VPN's, wifi en 
e-mailclients, te beschermen tegen ongeautoriseerde apparaat toegang. 

Alleen geautoriseerde apparaten met correct geconfigureerde certificaten 
krijgen toegang tot bedrijfsbronnen, waardoor de dreiging van frauduleuze 
apparaten op het netwerk aanzienlijk daalt. Bovendien krijgen werknemers een 
betere gebruikerservaring; het verificatieproces verloopt probleemloos en zorgt 
ervoor dat gebruikers geen gebruikersnaam/wachtwoord meer moeten invoeren 
en geen secundaire verificatietoepassing moeten gebruiken. 

Automatisch digitale certificaten van GlobalSign inrichten op met 
Microsoft Intune beheerde apparaten 
De oplossing van GlobalSign voor PKI-beheer en -automatisering gebruikt de 
ondersteuning van het Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) in 
Microsoft Intune voor het naadloos en veilig inrichten van digitale certificaten op 
alle mobiele apparaten beheerd op het platform, zowel apparaten die eigendom 
zijn van het bedrijf als apparaten van medewerkers (BYOD). Elk apparaat 
registreert zich direct bij de oplossing van GlobalSign, waardoor de privé sleutel 
het apparaat nooit verlaat. 

Bovendien voegt de integratie een extra integriteitscontrole toe aan de 
Certificate Signing Request (CSR), die voorheen niet beschikbaar was voor 
IT-beheerders in ondernemingen. Dit biedt meer zekerheid dat de identiteit in 
het certificaat overeenkomt met de identiteit gekoppeld aan het Intune-beleid 
dat is vastgelegd voor het apparaat of de gebruiker. 

Meer dan mobiel: Certificaatautomatisering voor alle 
domein-gezamenlijke eindpunten 
De integratie met Microsoft Intune maakt deel uit van GlobalSigns bredere 
oplossing voor PKI-automatisering en -beheer, die ook gekoppeld is aan Active 
Directory. Dat betekent dat organisaties groepsbeleid kunnen gebruiken om 
automatisch certificaten in te richten en op de achtergrond te installeren voor 
alle gebruikers en machines die deel uitmaken van een domein. 

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 identiteits-oplossingen ondersteunen de miljarden 
services, apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet der dingen. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

■ VOORKOM TOEGANG VAN 
ONGEAUTOISEERDE APPARATEN 
Ervoor zorgen dat alleen 
goedgekeurde apparaten met correct 
geconfigureerde certificaten toegang 
krijgen tot bedrijfsmiddelen zoals 
VPN's, wifi en e-mailclients. 

■ VERMINDER HET VERTROUWEN 
OP WACHTWOORDEN 
Authenticatie op basis van certificaten 
zorgt ervoor dat medewerkers geen 
gebruikersnamen en wachtwoorden 
meer nodig hebben om toegang te 
krijgen tot bedrijfsmiddelen, verbetert 
de beveiliging en biedt een betere 
gebruikerservaring 

■ VEREENVOUDIGDE 
IMPLEMENTATIE 
De integratie maakt de implementatie 
van GlobalSign-certificaten via 
Microsoft Intune eenvoudiger en 
gebruikt het beleidsbeheer van 
Microsoft Intune om ervoor te zorgen 
dat de juiste apparaten de juiste 
certificaten ontvangen 

Meer informatie over 
hoe GlobalSign
certificaatbeheer 

automatiseert en PKI 
vereenvoudigt 
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NL: +31 85 88 82 424 www.globalsign.nl 
UK: +44 1622 766766 

© Copyright 2019 GlobalSign 

gs-intune-4-19 

https://www.globalsign.com/nl-nl/auto-enrollment-gateway/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.com/nl-nl/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
www.globalsign.nl
mailto:verkoop@globalsign.com
www.globalsign.nl
mailto:verkoop@globalsign.com

		2019-08-16T14:26:09+0100
	Marketing




