
Veilige privéverbindingen, 
overal waar studenten leren

Jamf Safe Internet, mogelijk gemaakt door 
de inhoudfilter en beveiligingsmachine tegen 
netwerkbedreigingen van Jamf, is ontworpen om 
scholen te ondersteunen in het beschermen van 
minderjarigen tegen schadelijke inhoud. 

Studenten brengen bijna twee keer zoveel tijd online door dan voorheen, 
waardoor er een groeiende behoefte is aan digitale veiligheid om 
cyberaanvallen uit te sluiten en te voorkomen dat studenten toegang krijgen 
tot onveilige inhoud. Jamf Safe Internet maakt gebruik van Jamf Data Policy 
en de Jamf Threat Defense-functionaliteit. Het is een speciaal ontwikkelde, 
educatieve inhoudfilteroplossing die ervoor zorgt dat studenten vrij op het 
internet kunnen navigeren. Deze oplossing kan worden geïntegreerd met onze 
geavanceerde oplossing voor beheer van mobiele apparaten in het onderwijs: 
Jamf School.

Database voor inhoudfilters

Uitgebreide contentfiltering geoptimaliseerd voor onderwijs en geïntegreerd 
met MDM voor eenvoudige, krachtige bescherming van studenten en 
gebruikers. Jamf Safe Internet is ontworpen om onderwijsinstellingen te 
helpen bij het beschermen van minderjarigen tegen schadelijke inhoud op 
het internet. De tool zorgt voor afdwinging van het beleid voor aanvaardbaar 
gebruik, zonder afbreuk te doen aan de ongeëvenaarde leerervaring die Apple 
devices bieden. 

Met behulp van lichtgewicht, performante domeinnaamsysteem 
(DNS)-technologie stelt Jamf Safe Internet beheerders in staat om de 
inhoudsfilterresultaten te creëren en aan te passen die passen bij hun 
schoolbehoeften, zonder inbreuk te maken op de privacy. 

JAMF SAFE INTERNET



Bediening
Brede reeks blokcategorieën om de volgende soort inhoud te voorkomen: 

Illegaal           Schadelijk of ongepast           Een beveiligingsrisico

Hoge bandbreedte            Niet-productief

Bekijk hoe Jamf Safe Internet aansluit op jouw MDM-platform, om ervoor te zorgen dat 
beveiliging en digitale veiligheid de kern van de educatieve ervaring blijven.
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Voor meer informatie over hoe Jamf Safe Internet studenten  
en gebruikers beschermt, ga je naar: jamf.com

Gemakkelijk te ontwikkelen rapportage

Beveiligingsprofessionals weten dat dreigingsbeheer niet stopt 
bij beschermende tools, je wilt rapporteren over en inzicht 
krijgen in de resultaten van je werk. Mis nooit meer iets met 
apparaatgebruiksstatistieken die beschikbaar zijn in Jamf School 
zodra een apparaat wordt geïmplementeerd.

Geoptimaliseerd voor het onderwijs,  
geïntegreerd in Jamf School.

Een gloednieuwe console, met workflows die specifiek zijn 
voor de onderwijsgebruiker, helemaal opnieuw ontworpen, met 
naadloze integratie van Jamf School voor een eenvoudige en 
intuïtieve uitvoering en voortdurende synchronisatie vanaf het 
platform dat voor jou het meest geschikt is.

https://www.jamf.com/products/jamf-safe-internet/
https://www.jamf.com/request-trial/jamf-safe-internet

