
Yes Device Management
Making safety simple.

Powered by



02

Yes Device Management
Al uw devices, apps en content beveiligen en beheren

U biedt uw medewerkers de vrijheid om zelf te kiezen op welk type device ze willen werken? En krijgen uw medewerkers dan een device van de zaak of mogen ze gebruik maken van hun privé-toestel voor 

zakelijke werkzaamheden? Ongeacht welke optie u uw medewerkers ook biedt, voldoet uw onderneming daarbij wel aan de Europese wetgeving omtrent meldplicht datalekken? En hoe zorgt u er eigenlijk 

voor dat alle informatie op de devices wel binnen de veilige muren van uw onderneming blijft?

Simpel. Met Yes Device Management.

Hiermee biedt u uw medewerkers de vrijheid om zelf het type device en besturingssysteem te kiezen, 

voor een prettige gebruikservaring. Terwijl ú met 1 oplossing alle devices, applicaties en content in uw 

onderneming beveiligt en beheert. Medewerkers kunnen gaan en staan waar ze willen zonder dat uw 

bedrijfsinformatie op straat komt te liggen.

Veiligheid

Belangrijke documenten kunnen veilig en versleuteld worden verstuurd. Zo maken uw werknemers 

gebruik van beveiligde zakelijke e-mail, waarbij bijlagen versleuteld verstuurd worden en vervolgens 

alleen met geautoriseerde apps geopend mogen worden. Corporate content is alleen toegankelijk voor 

devices die zijn geregistreerd in de beheerportal en offline beschikbaar te maken. 

U kunt zelf inregelen welke apps en websites uw medewerkers juist wel of niet mogen gebruiken. 

En u heeft bij diefstal of verlies de mogelijkheid om devices op afstand te vergrendelen of (gedeeltelijk) 

te wissen.

Beheer

Nieuwe toestellen (Apple, Android en Windows) maakt u snel gebruiksklaar en zelfs op afstand regelt u 

eenvoudig nieuwe werkplekken in. Waarbij u uw bestaande systemen en apps kunt integreren met Yes 

Device Management. Zo kunt u alvast de e-mail en WiFi goed instellen en installeert u de benodigde 

en goedgekeurde apps. Door het opzetten van een eigen corporate App Store kunt u aanbevolen 

applicaties klaarzetten voor uw medewerkers.  En u kunt veilig en eenvoudig content ‘’pushen’’ naar 

(geselecteerde) devices van uw werknemers, zoals een nieuwe corporate app of interne documentatie.

Probeer 
Yes Device Management 

nu een maand lang gratis. 
Bestel de demo-versie via 

info@wardenburg.nl
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YES DEVICE MANAGEMENT GOLD 
Mobile onderneming

Met het Yes Device Management Gold pakket heeft u de gehele app 

levenscyclus onder beheer; van het beschikbaar stellen tot het 

beveiligen en beschermen van data, en het scheiden van corporate 

en privé content op elk device.

Bevat alles van het Silver pakket +:

• Scheiden van corporate en privé content

• Privé apps kunnen niet meer communiceren met

 corporate apps en andersom

• Werken met Docs@Work; een variant van Office om

 bijvoorbeeld e-mail bijlages veilig te openen

• Docs@Work kan bestanden ook beveiligen door kopiëren

 en plakken uit te schakelen

• Veilig verbinding maken met corporate schijven

• Beveiligd content versturen

YES DEVICE MANAGEMENT PLATINUM 
Mobile First onderneming

Dit pakket stelt u in staat om devices veilig toegang te verlenen tot 

zakelijke documenten die op verschillende locaties staan. En biedt de 

mogelijkheid tot het integreren van externe producten en diensten die 

al in gebruik zijn.

Bevat alles van het Silver + Gold pakket +:

• Device maakt beveiligde VPN-verbinding met netwerk; 

 in te stellen per applicatie

• Direct beveiligde toegang tot corporate apps

 zonder constant inloggen

• Op afstand mee kunnen kijken en aanpassingen

 kunnen doen op devices (alleen voor Android)

• Externe producten en diensten kunnen

 geïntegreerd worden m.b.v. MobileIron software

Naast iOS, Android en Windows Phone worden ook de volgende generatie laptop besturingssystemen zoals Windows 8.1 en OSX ondersteunt.
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YES DEVICE MANAGEMENT SILVER 
Starting Mobile onderneming

Dit pakket biedt u de mogelijkheid om mobiele devices eenvoudig 

te voorzien van zakelijke e-mail, automatische configuraties, op 

certificaten gebaseerde beveiliging en het selectief kunnen wissen 

van bedrijfsgegevens op zowel zakelijke als privé devices.

• Toegang tot de beheer portal

• Device voldoet aan corporate policy

• Content pushen en offline beschikbaar maken

• Medewerkers toegang geven tot eigen corporate app store met

 apps die volgens corporate policy gedownload mogen worden. 

€ 4,50 per maand
per device

€ 4,50     per maand per device

€ 5,95     per maand per device
€ 7,95     per maand per device
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