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Onderzoeksbureau Forrester waarschuwt voor een “Mobility App-ocalypse”.
Wij zien vooral kansen. Want als u Enterprise Mobility Management (EMM) goed
inricht, gaat de mobiliteit én productiviteit van uw medewerkers omhoog. En
vergroot u de controle over de veiligheid en privacy van bedrijfsdata en mobiele
business apps. Zonder dat de gebruikerservaring hieronder lijdt. Integendeel.
ConoScenza heeft de kennis, mensen en middelen om Enterprise Mobility
Management goed in te richten. Ons uitgangspunt is mobiele vrijheid, want dan
krijgt u iedereen mee.

De top-5 voordelen
van Enterprise
Mobility Management
• Vrije keuze uit mobiele devices: BYOD,
•
•
•
•

CYOD, COPE
Mobiele business apps bevorderen
mobiliteit en productiviteit
Gevoelige gegevens en vertrouwde
applicaties zijn beschermd
Zakelijk en privégebruik zijn volledig
gescheiden
Gebruikers zijn zich bewust van hun
eigen verantwoordelijkheden

Binnen de vraagstukken over mobiliteit heerst een
spanningsveld tussen de veiligheid van data en apps en de
gebruikerservaring van medewerkers. Niet iedereen gaat
daar even zorgvuldig mee om. Maar als uw reactie hierop
leidt tot verminderde mobiliteit en productiviteit heeft u ook
een probleem.

“The Mobile App-ocalypse Is
Coming: Are You Ready?”
Forrester voorspelt een exponentiële groei aan devices
en apps. Wat dreigt is dat het bijna onmogelijk wordt om
controle te houden over de IT-infrastructuur. Medewerkers willen mobiel net zo kunnen werken als op hun
pc’s. Kunt u hierin niet voorzien, dan gaan ze het zelf
regelen met alle risico’s voor uw bedrijfsdata. Kunt u er
wel in voorzien, dan bent u de ‘trusted advisor’ over de
enorme potentie die mobiel heeft voor de business.

Enterprise Mobility Management raakt de hele organisatie
en vraagt daarom om een integrale aanpak. U bent daarbij
in de lead. U bepaalt vooraf wie, wanneer, waar toegang
heeft tot uw bedrijfsdata en waar die data heen mag. Als u
daarin slaagt, is mobiele vrijheid geen pijnpunt, maar juist
een kans voor de hele business.

Aan de slag met EMM

In welk stadium verkeert uw mobility management? Bent u
al gestart, maar wilt u puntjes op de i zetten? Dan bieden wij
Mobility optimalisatie, bijvoorbeeld om uw concurrentiepositie te versterken. Mobility beheer (van devices, pc’s en
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telefonie) is handig wanneer u kennis of capaciteit tekort
komt. Kiest u voor inhuren of uitbesteden? Met Mobility
ontwikkeling helpen we u EMM organisatiebreed neer te
zetten met een strategie voor tomorrow’s workspace. En
Mobility innovatie is de perfecte voorbereiding op ‘the next
level’ in uw mobile workforce strategie. Wat u ook kiest, wij
zijn vendor-onafhankelijk, dus u krijgt altijd de oplossing die
het beste bij u past.

De bouwstenen van EMM
•
•
•

Mobile Device Management - MDM
Mobile Application Management - MAM
Mobile Information Management – MIM

Met deze bouwstenen implementeert u EMM integraal, langs
een geleidelijke weg. U richt zich per bouwsteen op
specifieke aspecten van EMM binnen uw organisatie, zonder
dat u het totaalbeeld uit het oog verliest. In aanvulling hierop
leveren wij ‘mobility’ diensten voor een veilige omgang
met data.

•
•
•

Enterprise File Sync & Share - EFSS
Secure Corporate Email
Secure Web Browsing

Waar begint u? Misschien is de PIA wel de beste start: de
Privacy Impact Assessment. Een gezamenlijk, gedegen
onderzoek naar de risico’s van het gebruik van
persoonsgegevens binnen uw organisatie en hoe u met die
risico’s kunt omgaan. We vertellen u er graag meer over.

Enterprise Mobility Management
is een 100% kans voor de business.
De vraag is wanneer u ‘m grijpt.
Meer weten? Vraag het onze expert.

Udo Karten
Solution Manager - Mobility
udo.karten@conoscenza.nl

Privacy Impact Assessment
Wilt u meer informatie over onze aanpak?
www.conoscenza.nl/mobility

ConoScenza is een werkplekspecialist die al veel
organisaties ondersteunt. Wij hebben de kennis,
ervaring en professionals om ook uw organisatie de
stap naar de cloud en mobiel werken soepel te laten
maken. Mobiel werken doet u in de cloud. In de cloud
werken doet u met ConoScenza.

