BES12: A SOLUÇÃO DE EMM MULTIPLATAFORMA da BLACKBERRY

O BES12 é o centro de controle e de comando
para a segurança das empresas que ajuda a
gerenciar a mobilidade empresarial para aparelhos
BlackBerry, iOS, Android e Windows Phone.

O BES12
OFERECE EMM
EFICIENTE
E SEGURO
O BES12 é a peça fundamental do
portfólio de gerenciamento de mobilidade
empresarial (EMM) multiplataforma
da BlackBerry®. Ele permite que você
gerencie a mobilidade de sua empresa
por usuário ou por grupos - de permissões
e políticas de segurança a terminais,
aplicativos, atividades e dados críticos.
Com o BES12, os usuários - sempre que
autorizados - se conectam com confiança
e segurança a aplicativos corporativos, a
parceiros de negócios e aos provedores
aprovados de serviços em nuvem.

BES12: A SOLUÇÃO DE EMM MULTIPLATAFORMA da BLACKBERRY

GERENCIE A
MOBILIDADE DE
SUA EMPRESA DE
FORMA PRODUTIVA
E SEGURA
Arquitetura moderna
O BES12 é projetado para
reduzir a complexidade,
otimizar o compartilhamento
de recursos, maximizar o tempo
de atividade e alcançar o menor
custo total de propriedade.

Console de gerenciamento
unificado
Gerencie todos os terminais
através de uma única plataforma,
consolidada e fácil de usar.

Bloqueio integral do
lado do cliente
Controle total sobre todos os ativos
corporativos utilizados nos dispositivos
móveis de seus funcionários, para
todos os modelo de propriedade.

Rede confiável
A infraestrutura de rede BlackBerry
transmite com segurança mais dados
críticos que todas as outras soluções
de gerenciamento de mobilidade.

Otimização para setores
regulamentados
Para setores regulamentados e de
missão crítica, a BlackBerry oferece
um modelo COBO, flexibilidade de
implantação, registros e relatórios de
conformidade regulatória e rígidas
políticas de segurança de TI.

Suporte global de excelência
Todas as assinaturas anuais do BES12
incluem o suporte líder do setor.

EMM integral
Quer você gerencie um terminal único, otimizado e
conectado ou permita o uso de aparelhos pessoais
(BlackBerry, iOS, Android™e Windows® Phone), o
BES12 oferece total controle sobre a disponibilidade e
o uso dos dispositivos, aplicativos, atividades e dados
críticos através de modelos flexíveis de implantação
(BYOD/COPE/COBO). O BES12 pode ser implantado na
empresa, na nuvem ou de forma híbrida. Funcionalidades
integrais de gerenciamento de aplicativos móveis,
dispositivos móveis e conteúdo móvel multiplataforma
transformam o BES12 em um centro de controle e de
comando único para a segurança de sua empresa.

Segurança de ponta a ponta
Utilizando criptografia líder do setor, conteinerização,
encapsulamento de aplicativos e a infraestrutura global
segura da BlackBerry, o BES12 blinda a segurança de
dados críticos, tanto no aparelho como em trânsito.
Com ambientes de trabalho seguros em aparelhos
BlackBerry, iOS e Android, todo seu tráfego de dados
é roteado através de uma única conexão segura
protegida por firewall, pelo nosso NOC mundialmente
reconhecido. Dessa forma, você protege seus
ativos mais importantes: os dados empresariais.

Portfólio de mobilidade empresarial
O BES12 é o ‘sistema nervoso central’ de um
imponente portfólio que reúne dispositivos móveis,
aplicativos, serviços na nuvem e serviços de
operadoras. Amplie seus recursos de gerenciamento
de mobilidade empresarial com as soluções
integradas de comunicação, colaboração,
identidade e acesso empresariais da BlackBerry.

Para mais informações, acesse blackberry.com/bes12 (em inglês)
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