
Laat je medewerkers veilig en 

productief werken op afstand

Beleid voor het afdwingen van aanvaardbaar gebruik
Met contentfiltering van Data Policy bepalen organisaties welke websites en apps 

toegankelijk zijn vanaf mobiele devices die eigendom zijn van het bedrijf. Jamf zorgt 

ervoor dat online gedrag in overeenstemming is met het beleid voor aanvaardbaar 

gebruik door realtime inzicht te bieden in het gebruik en met categoriegebaseerde 

beleidscontroles om de handhaving te automatiseren.

Houd toezicht op schaduw-IT
Van organisaties die actief zijn in gereguleerde sectoren of die gevoelige informatie 

verwerken, wordt verwacht dat zij zich houden aan de verschillende beleidslijnen en 

informatiebeveiliging. Jamf kan voorkomen dat gevoelige bedrijfsgegevens worden 

blootgesteld - hetzij via een browser of via de eigen mobiele app - door de toegang 

tot niet-goedgekeurde services te blokkeren.

Beheer gebruik in realtime
Zorg voor een veiliger systeem door enkel beveiligde en vertrouwde devices toe te 

laten tot zakelijke applicaties. Threat Defense monitort voortdurend een brede set van 

telemetrische en contextuele gegevens om zo nodig toegang tot een applicatie te 

voorkomen wanneer een eindpunt in gevaar is gebracht of er een hoog risico daarvan 

bestaat. Adaptief toegangsbeleid kan native worden gehandhaafd via de Zero Trust 

Network Access-oplossing of met Jamf Pro, Jamfs eigen beheersoplossing. 

Dwing aanvaardbaar gebruik af, elimineer schaduw-IT, voorkom buitensporig 
datagebruik en licht eindgebruikers voor over hun datagebruik op mobiele, 
roaming- en wifinetwerken.

JAMF DATA POLICY



Jamf Data Policy werkt naadloos met je bestaande IT-services en -technologieën.

Met vergaande integraties met Microsoft, Google, Cisco en meer vergroot je de waarde van je bestaande tech-stack.
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Ga voor meer informatie over hoe Data Policy je ondersteunt bij het 

afdwingen van je beleid voor acceptabel gebruik naar jamf.com

" Bij Campari gebruiken we Jamf Data Policy om ons mobiele dataverbruik in de gaten 
te houden. Het is heel eenvoudig te configureren, met inbegrip van de implementatie 
van Jamf's app- en routingprofiel voor verkeer via Wi-Fi naar onze mobiele 
eindpunten, zodat onze eindgebruikers niets hoeven te installeren. Het product 
heeft een flinke ROI opgeleverd, dankzij de besparingen in datakosten en eenvoudig, 
geïntegreerd beheer van mobiliteit."

  - Campari

Functies

Realtime beleidsbeheer

Configureer het beleid dat moet worden toegepast wanneer 

de grens voor datagebruik wordt bereikt. Pas waarschuwingen 

en meldingen aan voor gebruikers en beheerders.

Volledig aanpasbaar

Pas beleid toe op individuele gebruikers, groepen of de 

organisatie als geheel. Pas de vooraf gedefinieerde categorieën 

voor het filteren van content aan met aangepaste lijsten voor 

toestaan en blokkeren.

Contentfiltering

Stel intelligente regels op om te voorkomen dat ongepaste 

websites en apps worden bezocht. Zorg ervoor dat het gebruik 

in overeenstemming is met HR, IT en regelgeving.

Netwerkbewust

Creëer en dwing beleid af voor verschillende netwerken. Data 

Policy detecteert automatisch het netwerk, zodat Wi-Fi gebruikers 

zonder databeheer content kunnen laten filteren.

Elk mobiel device. Elk eigendomsmodel.

Data Policy ondersteunt mobiele devices en laptops, zodat je het 

device kunt kiezen dat het beste werkt voor jouw bedrijf.

Realtime inzichten 

Beheer datagebruik zonder op de rekening te wachten met 

de realtime inzichten en gebruiksanalyses van Jamf.
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