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A NetIQ megoldása biztosítja a vállalati alkalmazások kényelmes

és biztonságos elérését a vállalati és saját tulajdonú eszközökön

egyaránt.

NetIQ megoldás
 Mobil alkalmazások biztonságos 
használata

Termék
 NetIQ MobileAccess

Fontosabb jellemzők
 Központi elérés egy mobil 
alkalmazás révén
 Érintőképernyőre optimalizált 
felhasználói felület.
 Egypontos bejelentkezés
 Biztonságos jelszókezelés
 PIN kód alapú alkalmazás zárolás
 Egyéni alkalmazásattribútumok a 
webes alkalmazások használatához

További mobil megoldások
 Mobil eszközök felügyelete: 
ZENworks Mobile Management
 Dokumentumok kezelése: Novell Filr
 Mobil nyomtatás: Novell iPrint

Keresse meg helyi megoldásszállítóját,
vagy vegye fel a kapcsolatot a NetIQ 
magyarországi képviseleti irodájával 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

MOM Park, SAS torony

1124 Budapest, Csörsz u. 45.

Tel: +36 (1) 489-4600

Fax: +36 (1) 489-4601
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Áttekintés
A mobileszközök  alapjaiban változtatták
meg a munkavégzés módját. A munkaidő
és  szabadidő  közötti  határvonal  koráb-
ban  soha  nem  tapasztalt  mértékben
elmosódott.  A fizikai iroda és a virtuális
iroda  gyakorlatilag  egy  és  ugyanaz.
Vállalata  alkalmazottai  bárhonnan
elérhetik a kollégáikat, a partnereket és
az  ügyfeleket,  illetve  válaszolhatnak  a
megkeresésre.  Ehhez  pedig  a  saját
eszközeiket  is használják,  gyakran
utazás  közben  is.  Ahelyett  azonban,
hogy  korlátozza  lehetőségeiket,  inkább
segítse mobileszközt  használó alkalma-
zottait,  hogy  bárhol,  bármikor  elvégez-
hessék munkájukat. A NetIQ MobileAc-
cess használatával  hatékonyan  és
biztonságosan  juttathatja  el  az  üzleti
alkalmazásokat  a  felhasználók  iOS  és
Android rendszerű eszközeire. Ráadásul
a  MobileAccess  jelentősen csökkenti az
ezzel járó kockázatokat azáltal, hogy így
nem  tárolódnak  a  vállalati  jelszavak  a
dolgozók  által  használt  mobil  eszközö-
kön.

Központi elérés
A  NetIQ  MobileAccess megoldás
használata  esetén  a  felhasználók  egy
mobil  alkalmazás  segítségével  egy
központi  vállalati  nézetben  tekinthetik
meg  és  indíthatják  el  a  számukra
engedélyezett üzleti alkalmazásokat.

Integrált felügyelet
A  rendszergazdák  egyetlen  grafikus
felhasználói felületről konfigurálhatják az
összes  mobil  alkalmazáshoz  való
hozzáférést.  A konfigurálást  követően a
felhasználók és eszközeik a szervezeten
belüli  szerepek  szerint  rendelkeznek
hozzáféréssel  a  vállalati  mobil
alkalmazásokhoz.

További beállítási lehetőségek
A böngészőalapú és az URL-címmel indít-
ható alkalmazásokat még biztonságosab-
bá teheti a NetIQ MobilAccess használatá-
val. Egyéni  alkalmazásattribútumok
határozhatók  meg  a  felhasználói
jogosultságok  és  viselkedés  függvé-
nyében.  Többek  között  a  következők
konfigurálására van lehetőség:

 Az egyes felhasználók mely alkal-
mazásokat láthatják.

 Mely  webalapú  alkalmazások
érhetők  el  mobileszközről,  asztali
számítógépről,  illetve  mindkettő-
ről.

 Safari,  Chrome  vagy  valamilyen
egyéb böngésző használható-e.

 A  felhasználóknak  meg  kell-e
adniuk  egy  további  PIN-kódot  a
NetIQ  MobileAccess alkalmazá-
sok elindításához. 

Kényelemes elérés, önálló felügyelet
A mobileszközök  teljesen más filozófiá-
val  és  adatbeviteli  lehetőségekkel
működnek, mint a hagyományos számí-
tógépek.  Ami  kényelmes  egy  laptopon,
az sokszor nehézkes egy táblagépen. A
NetIQ MobilAccess megoldáshoz tartozó
iOS,  illetve  Android  alkalmazások
kényelmes (egyetlen érintéssel indítható-
ak az alkalmazások), de mégis biztonsá-
gos használatot  biztosítanak.  A vállalati
és saját eszközt használó alkalmazottak
egyaránt  használhatják  a  felügyeleti
funkciókat, így bármikor megszüntethetik
eszközük  regisztrációját  az  informatikai
részleg bevonása nélkül.
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