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Mobile Device Management (MDM) maakt het mogelijk om bedrijfsgegevens van jou en je klant 

optimaal te beschermen. Het beheren van mobiele devices, zoals laptops, tablets en smartphones, 

is met Mobile Device Management enorm eenvoudig. Met behulp van MDM bepaal je namelijk 

instellingen, gebruikersrechten en beveiliging van apparaten. Op die manier komt bedrijfsgevoelige 

informatie, beschikbaar via devices, niet op straat te liggen. Ook het uitvoeren van updates is 

mogelijk met Mobile Device Management.

Met Mobile Device Management

• Beheer je mobiele devices binnen jouw organisatie;

• Dwing je diverse instellingen af;

• Heb jij jouw compliance op orde.



Geïntegreerde mogelijkheden voor databeveiliging 

en compliance. Dat is Mobile Device Management! 

Met MDM stel je nauwkeurig in welke gebruikers 

toegang hebben tot welke data. Maar ook wat ze 

met deze data mogen doen op hun Office-apps en 

andere applicaties. 

Devices worden met MDM op een veilige manier 

toegevoegd aan het bedrijfsnetwerk. Doordat deze 

devices toegevoegd worden aan het bedrijfsnetwerk, 

pas je voor de gehele organisatie dezelfde 

(beveiligings)instellingen toe. 

Je gaat eenvoudig na of regels nageleefd worden 

en wanneer regels overtreden worden, vergrendel je 

apparaten op afstand. Ook wanneer er ongewenste 

informatie op een device staat, kun je deze 

informatie extern wissen.  

MDM is beschikbaar in verschillende varianten 

en erg dynamisch. Instellingen worden door jouw 

organisatie bepaald. Een product dat naar wens van 

iedere organisatie kan worden geïmplementeerd.

Compliant door middel van MDM
Informatiebeveiliging is een belangrijk 

aandachtspunt voor veel organisaties. Je wil voldoen 

aan wet- en regelgeving. Ook hierin speelt Mobile 

Device Management een belangrijke rol. MDM helpt 

je namelijk te voldoen aan deze wet- en regelgeving. 

De GDPR wordt op 25 mei 2018 van kracht. Volgens 

de GDPR (Nederlands: AVG) moeten organisaties 

passende technische en organisatorische 

maatregelen nemen om aan deze nieuwe 

verordening te voldoen. Een van die maatregelen 

kan invoeren van Mobile Device Management binnen 

de organisatie zijn. MDM helpt de organisatie om 

een passend beleid te hanteren door de opties en 

instellingen, die MDM met zich meebrengt, naar eigen 

inzicht te bepalen.

Encryptie

De GDPR geeft als voorbeeld encryptie. Dit is een 

maatregel die de organisatie zou kunnen treffen 

om aan deze verordening te voldoen. MDM biedt 

namelijk de mogelijkheid tot het afdwingen van 

encryptie.

Datalekken

Het neerzetten van een passend beschermingsbeleid, 

door het treffen van maatregelen zoals MDM, 

gaat ook datalekken tegen. Medewerkers 

verwerken gegevens op meerdere devices en 

vanaf verschillende locaties. MDM stelt je in staat 

datalekken te voorkomen en wanneer het zich toch 

voordoet, om gegevens meteen op afstand te wissen.

Certificeringen

Ook diverse certificeringen vereisen dat er een 

procedure omtrent datalekken aanwezig is. Ben je als 

organisatie gecertificeerd of wil je een certificering 

voor informatiebeveiliging halen, dan moet je dit 

op orde hebben. Dit maakt MDM een veel ingezette 

maatregel door organisaties die zijn gecertificeerd of 

zich willen laten certificeren. Bijvoorbeeld ISO 27001, 

dé internationale norm voor informatiebeveiliging.

Opties van Mobile Device Management

• Beheren van updates;

• Multi-Factor Authentication;

• Software deployment;

• Toegangscontrole gebaseerd op gebruikers-, 

locatie-, apparaat- en applicatieniveau;

• Beveiligingsmelding op ongeautoriseerd 

apparaat;

• Beleid rondom wachtwoord kan afgedwongen 

worden;

• Encrypten van vertrouwelijke data;

• Data op het mobile device op afstand wissen;

• Selectief wissen door middel van Selective 

Wipe;

• Eshgro Service & Support
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Contact

Je compliance op orde hebben? Dan is een oplossing als MDM zeer geschikt. Wil je 

graag meer informatie ontvangen of heb je vragen? Neem contact met ons op.

Je kunt onder andere afdwingen dat 
gebruikers van mobiele devices

• Een sterke pincode instellen. Dit betekent geen 

opvolgende of herhalende tekenreeks;

• Een automatisch slot, na maximaal één minuut 

dat het toestel inactief is, instellen

• Data op het mobiele apparaat versleutelen

• Instellen dat wanneer een gebruiker tien keer 

verkeerd inlogt, het device automatisch naar 

fabrieksinstellingen teruggezet wordt.


