
 Enterprise Mobile  Management

Mobilitet er ikke længere kun MDM (Mobile Device management). Det 
er også at give brugerne et sikkert alternativ til fx Dropbox®. Måske 
give den mobile bruger adgang til firmaets intranet, SharePoint-site 
eller måske eget netværksdrev. 

Mange virksomheder ønsker at udrulle og kontrollere apps til 
 brugerne.

De fleste virksomheder værner om deres data og vil sikre sig, at man 
har kontrol over de mobile enheder, som har adgang til virksomhedes 
data eller systemer. Man vil kunne wipe dem om nødvendigt. I takt 
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med at der kommer flere og flere mobile enheder ind i virksomheden, 
så skal omkostningerne til driften og kontrollen effektiviseres.

Atea hjælper din virksomhed med at have kontrol over de mobile 
enheder. Vi sikrer, at medarbejderen har adgang til sine data uanset 
hvor han er. 

En EMM-løsning, der optimere med over 20% på driften 
 svarer en besparelse på 16% + den øgede effektivitet.
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Antallet af mobile enheder stiger støt og flere og flere medarbejdere får frihed til selv at 
vælge og medbringe deres foretrukne enheder. Det skaber et øget behov for sikkerhed 
og overblik over de mange enheder, der har adgang til virksomhedens data. 

Den øgede mobilitet betyder, at virksomheden skal kunne:
• Håndtere de forskellige enheder på markedet
• Håndtere forskellige operativsystemer
• Overholde lovgivningskrav og interne sikkerhedspolitiker
• Sikre virksomhedens data

Men også
• Imødekomme brugernes behov for at have adgang til data uanset tid og sted.
• Imødekomme brugernes ønske om at være mere effektive

Fleksibilitet, mobilitet 
og sikkerhed

Fakta
• I Københavns Lufthavn taber eller glemmer 90 

personer dagligt deres mobile enhed. Kun tre 
telefoner vender tilbage til ejeren

• SmartPhones er i dag en kraftig computer med 
adgang til et væld af fortrolige oplysninger. Men 
mange danske virksomheder tager ikke samme 
forholdsregler, som de gør med almindelige pc’er. 

• Medarbejderne bruger i stigende grad private 
enheder til at hente fortrolig virksomhedsdata.

• Medarbejderne kræver større mobilitet og 
vælger typisk cloud løsninger som fx Dropbox og 
 Evernote, der sikrer dataadgang uanset enhed, 
tid og sted.



Ønsker du at vide nærmere om hvilk-
en løsning passer din virksomhed 
bedst, kontakt Ateas EMM specialis-
ter. 

EMM@atea.dk

Læs mere på:
www.atea.dk/EMM

Atea forhandler markedets  førende 
 EMM-løsninger, jf. Gartners Magic 
Quadrant for EMM-suites juni 2014. Vi 
kan derfor  rådgive vores kunder om 
netop den løsning, der bedst matcher 
deres  udfordringer.

• MaaS360 - IBM
• Xenmobile - Citrix
• AirWatch - VMware
• MobileIron
• Symantec
• Intune – Microsoft
• GOOD Technology
• DME – Excitor
• Lightspeed
• Apple Configurator


