MOBILE SECURITY
FOR BUSINESS
Smarta mobiltelefoner är i praktiken små datorer som utsätts för samma
typer av hot som stationära och bärbara datorer. Skadlig kod eller
spionprogram för mobiltelefoner innebär särskilda säkerhetsrisker för
företag, eftersom de hindrar produktionen och stör verksamheten.
Om telefonen kommer bort eller blir stulen måste du försäkra dig om
att konfidentiell företagsinformation inte kan missbrukas. F-Secure
Mobile Security for Business erbjuder ett heltäckande skydd för smarta
mobiltelefoner och möjliggör central administration för IT-administratörer.

Skyddar mot:
Missbruk av konfidentiell information
om telefonen skulle komma bort 		
eller bli stulen
Spionprogram för mobiltelefoner 		
som övervakar hur telefonen används
Oönskad fakturering orsakad av 		
virus som försöker sprida sig
Att enheten blir oanvändbar på grund
av skadlig kod

Omedelbart skydd mot förlust eller stöld
Mobiltelefoner kan lätt komma bort eller bli stulna och måste därför kunna
skyddas och styras på distans. Med F-Secure Mobile Security for Business
introduceras en avancerad stöldskyddsfunktion med fjärrlåsning, fjärradering
och stöldlåsning. Fjärrlåset kan användas för att snabbt och enkelt låsa
enheten och skydda konfidentiell information med ett enda SMS-meddelande.
Stöldlåsningsfunktionen aktiveras och låser enheten när SIM-kortet byts ut.
Som en sista säkerhetsåtgärd för att förhindra missbruk kan du också radera all
data på telefonen med fjärradering. På så vis är du säker på att din konfidentiella
information inte missbrukas av någon.
Funktioner du kan lita på
Lösningen arbetar osynligt i bakgrunden, genomsöker all nätverkstrafik och
stoppar skadlig kod. Programmet kombinerar virusskydd med en brandvägg,
stöldskydd och skydd mot spionprogram, vilket gör enheterna helt säkra i
dagens anslutna tillvaro.
F-Secure Mobile Security for Business hämtar automatiskt de senaste
uppdateringarna så fort en dataanslutning används. F-Secures patenterade
SMS-uppdateringsmekanism ser till att virusdefinitioner når telefonen även när
ingen dataanslutning är tillgänglig.
Central administration och övervakning
IT-administratörer kan övervaka skyddsstatus för företagets smarta
mobiltelefoner centralt via administrationsportalen för F-Secure Mobile
Security for Business. Administratören kan enkelt lägga till smarta
mobiltelefoner i administrationsportalen, skicka en länk för nedladdning och
aktiveringskod via SMS direkt till telefonerna och övervaka tjänststatus och
prenumerationer via en vanlig webbläsare.
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Nyckelfunktioner i F-Secure Mobile Security for Business
Stöldskydd
Om telefonen kommer bort eller blir stulen skyddas konfidentiella data av
F-Secure Mobile Security for Business. Stöldskyddet erbjuder tre funktioner som
ser till att dina data är säkra: fjärrlåsning, fjärradering och stöldlåsning.
Skydd mot spionprogram
Skyddar mot spionprogram och andra program som kan övervaka och
registrera alla åtgärder på en mobiltelefon, exempelvis vanliga samtal, SMS,
multimediemeddelanden och e-post.

Stöd för alla de populäraste smarta
mobiltelefonerna
Alla populära modeller av smarta
mobiltelefoner stöds – över 150 olika
Windows Mobile- och Symbian-enheter
från alla stora tillverkare som Nokia,
Sony Ericsson, Toshiba, Motorola, HTC,
Samsung samt enheter med gemensam
varumärkning.
En fullständig lista finns på:
WWW.F-SECURE.COM

Virusskydd och anpassningsbar brandvägg
Virusskydd kombinerat med en anpassningsbar brandvägg innebär att enheten
är helt skyddad mot virus och skadlig kod för mobiltelefoner.
Unika och avancerade automatiska uppdateringar
En unik uppdateringsmekanism hämtar automatiskt de senaste uppdateringarna
så fort en dataanslutning används. Tack vare avancerade SMS-uppdateringar
kan du ta emot viktiga uppdateringar även när det inte finns någon tillgänglig
dataanslutning.
Resurssnålt, effektivt och enkelt
Tack vare den resurssnåla och effektiva söktekniken ger F-Secure Mobile Security
for Business ett heltäckande skydd utan att användarupplevelsen påverkas. Det
nya, smidiga användargränssnittet är utformat för att förenkla säkerhetsarbetet.
Central administration
Tack vare central administration kan en IT-administratör eller partner enkelt
övervaka skyddsstatus för alla smarta mobiltelefoner som ingår i tjänsten.
Enhetshantering
F-Secure Mobile Security for Business har stöd för den enhetshanteringsstandard
som definieras av OMA (Open Mobile Alliance). Om företaget vill utnyttja
enhetshantering bör det använda ett av det flertal enhetshanteringssystem som
finns på marknaden. Administratörer kan använda enhetshanteringssystem för
att trådlöst utföra komplicerade eller repetitiva uppgifter.
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