
Laat werknemers met vertrouwen op afstand werken en 
productief blijven door te zorgen dat het bedrijfsbeleid wordt 
nageleefd. Dwing aanvaardbaar gebruik af, elimineer schaduw-IT, 
voorkom buitensporig datagebruik en licht eindgebruikers voor 
over hun datagebruik in mobiele, roaming- en wifinetwerken.

Beleid voor het afdwingen van aanvaardbaar gebruik

Houd toezicht op schaduw-IT

Beheer gebruik in realtime

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.

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.

Gebruikers kunnen hun mobiele databudgetten gemakkelijk opgebruiken, wat kan leiden tot 

een verlies van service of hoge extra kosten.  Dit geldt vooral voor werknemers in het veld die 

uitsluitend via mobiele telefoons verbonden zijn, of internationale reizigers die vaak op duurdere 

netwerken roamen.  Jamf biedt realtime inzicht in datagebruik, waarmee beheerders krachtige, 

aanpasbare beleidsregels kunnen definiëren die in realtime worden afgedwongen.

Data Policy

Data Policy in stats

1 op de 7
werknemers opent wekelijks content 

van seksuele aard op een zakelijke 

mobiele device

> 50% 
van zakelijk datagebruik is niet 

bedrijfskritisch

70+
vooraf gedefinieerde contentfiltercategorieën 

voor beleidscontroles voor zowel 

webapplicaties als native mobiele apps

Connectiviteit via een door het bedrijf ter beschikking gestelde mobiele hotspot vereist dat eindgebruikers de service op een verantwoorde 

manier gebruiken.  Met Jamf kunnen organisaties geautomatiseerde beleidscontroles configureren die de toegang beperken tot ongepaste 

content en apps die niet bedrijfskritisch zijn.



Kenmerken van Data Policy

Om meer te leren over hoe Data Policy je kan helpen acceptabel gebruikersbeleid af 

te dwingen, shadow IT te elimineren en ongewenste risicovolle content te blokkeren, 

bezoek jamf.com.

Beheer datagebruik zonder op de rekening 
te wachten met de realtime inzichten en 
gebruiksanalyses van Jamf.

Realtime inzichten

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.

Contentfiltering

Configureer het beleid dat moet worden 
toegepast wanneer de grens voor datagebruik 
wordt bereikt. Pas waarschuwingen en 
meldingen aan voor gebruikers en beheerders.

Realtime beleidsbeheer

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.

Volledig aanpasbaar

Data Policy ondersteunt mobiele devices en 
laptops, zodat u het device kunt kiezen dat het 
beste werkt voor uw bedrijf.

Elk mobiel device.
Elk eigendomsmodel. Creëer en dwing beleid af voor verschillende 

netwerken.  Data Policy detecteert automatisch 
het netwerk, zodat wifi-gebruikers zonder 
databeheer content kunnen laten filteren.

Netwerkbewust

“Door het soort websites en content waartoe mensen toegang hebben te beheren en om dat 
gedetailleerde niveau van zichtbaarheid te hebben, wordt het zakelijke device gezien als een 
hulpmiddel in plaats van als een device dat werknemers gewoon meenemen en denken dat 
het niet wordt gecontroleerd.” - Eurostar

 “We beperken het aantal gebruikers per maand, maar staan bedrijfskritische apps toe, zodat ze nog 
steeds hun werk kunnen doen als ze hun limiet bereiken” - Gloucester NHS Trust


