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Agenda

• Lidt om SmartPhones og vores ekspertise

• Trusselsbilledet og tiltag

• Mobil administration (MDM)/Sikkerhedsløsninger

• Live demo af  Mobile Device Management

• Deployment af ny telefon

• Udrulning af F-Secure Mobile Security



SmartPhones A/S

Ekspertise:
•Mobil strategi
•PIM
•MDM
•Platforme:

oWindows Phone
oSymbian
oiPhone
oAndroid
oBlackBerry

•Konsultere
•Support
•Applikationsudvikling



Mobile styresystemer – en broget affære



Tabt / mistet telefon?

Har du mistet en mobiltelefon?



”Morsomme fakta”

• I snit mistes/glemmes 2.000 mobiltelefoner i Kastrup CPH 
hvert kvartal (ca. 88 om dagen)

• I snit glemmes der 8 mobiltelefoner hver dag i sikkerheds-
kontrollen i Kastrup CPH

• Over 35.000 mobiltelefoner er glemt i New Yorks taxier de 
første 6 måneder i 2010

• Næsten 60.000 mobiltelefoner er glemt i Londons taxier de 
første 6 måneder i 2010



Telefonen bruges til at…

• Ringe

• SMS

• Kontakter

• Kalender

• Billeder

• E-mail

• Dokumenter

• Instant Messaging (IM)

• Unified Communication (UC)

• Foretningsapplikationer



Trusselbilledet på en mobiltelefon

• Privat

• Billeder af privat karakter

• PIN-koder

• Kreditkort information

• Affære

• Anden personlig information

• Erhverv

• Dokumenter

• Forretningssensitiv information

• Aflytning af møder, 

samtaler, SMS, e-mail



Hvordan kommer sensitive data på afveje?

• Indhold på afveje
• Dokumenter

• E-mail

• Kalender

• Kontakter

• SMS/MMS

• Billeder

• Telefon mistes/bliver stjålet

• Kommunikation
• Over mobilnettet

• Åbne WLAN zoner / Bluetooth

• Virus (Spyware & Malware)
• Ude efter indholdet

• Det svageste led er brugeren!



”Liv”

Administration
• Reprovisionere/nyt image på terminalen

– Udskift terminal – samme bruger
– Genbruge terminal 

• Geudsende software
• Genskabe data (efter “device kill”)

Administration
• Opdatering / reparation af software
• Overvågning og ”selv-helende”
• Vedligehold/ændre terminalen & app konfig.
• Udsende & opdatere data og filer
• Software licensbrug og tracking
• Planlægge og automatisere aktiviteter
• Fjernbetjening af udstyr

Sikkerhed
• Back-up data
• Udsende patches og seikkerhedsopdatering
• Påtvinge sikkerheds politikker
• Monitore/tracke sikkerhed/brud/trusler 
• Compliance activity logging

“Fødsel”

Administration
• Tildel gruppe medlemskab og politikker
• Konfigurere terminaler for tilslutning
• OTA levering af forvaltnings-klient
• Udrulning af applikationer

Sikkerhed
• Etablere sikkerhedspolitikker
• Initialisér power-on-passwords
• Installere og kryptere data på enheden
• Installere & konfigurere AV, firewall, 

port/periferi kontrol

“Død”

Sikkerhed
• Deaktivere tabt/stjålen terminal

– Remote kill/lock
– Adgangslås ved krænkelse
– “Data fading”

• Deaktivere terminal, netværk, 
applikations adgang

MDM håndterer livscyklusen af terminaler
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Kan du svare ja til mindst to?

1. Administrerer du mere end 25 mobiltelefoner?

2. Tillader du mail på dine brugeres mobiltelefoner?

3. Ønsker du at kunne sikre opretholdelse af virksomhedens 
generelle sikkerhedspolitik, helt ud på mobiltelefonerne?

4. Overvejer du at udrulle mobile applikationer såsom F-Secure
Mobile Security, Unified Communication, CRM, ERP m.fl.?

5. Vil du have detaljeret statistik samt kontrol over alle brugeres 
mobile kald og data forbrug?

6. Ønsker du at kontrollere brugen af applikationer såsom 
Spotify, Google Maps og Facebook m.fl.?

7. Ønsker du at fjernkonfigurere indstillinger som APN, 
mail indstillinger, bogmærker, voice mail osv?

8. Ønsker du at kunne fjernkontrollere dine brugers 
mobiltelefoner?



Høj sikkerhed i

din mobile 
hverdag

Spørgsmål?
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Tak for god ro og orden 



