Trei moduri în care
puteți asigura o muncă
sigură și productivă
de la distanță

Pe măsură ce munca de la distanță devine din ce în ce mai comună, trebuie să împuterniciți angajații,
pentru a fi productivi de oriunde. În același timp, nu puteți face compromisuri în privința securității.
Aceste obiective sunt complementare: muncă sigură este muncă productivă. Cu abordarea tehnologică
potrivită, puteți proteja datele, dispozitivele și aplicațiile, puteți reduce la minimum impactul securității
asupra angajaților și puteți simplifica partea IT.

Provocări pentru lucrul de la distanță securizat
1. Acces de la distanță aplicații
Accesul tradițional la aplicații bazat pe VPN implică încredere în funcție de locul
în care vă aflați și poate afecta negativ atât securitatea, cât și productivitatea.
Cum puteți oferi acces fără probleme, menținând în același timp niveluri ridicate
de protecție?

2. Management dispozitive și aplicații
Lucrătorii de la distanță au nevoie de capacitatea de a fi productivi pe o gamă
largă de dispozitive. Cu toate acestea, partea de IT are nevoie de vizibilitate,
pentru a observa care aplicații sunt utilizate și pentru a controla datele sensibile.
Puteți simplifica gestionarea ecosistemelor complexe ale dispozitivelor și aplicațiilor?

3. Protecția datelor
În cazul în care lucrătorii accesează aplicații și date de la distanță, metodele tradiționale
de securitate bazate pe perimetru nu se potrivesc cel mai bine.
Cum puteți proteja resursele corporative oriunde s-ar afla?
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Permiteți accesul de
la distanță la aplicații
Eliminați complexitatea accesului bazat
pe VPN pentru a oferi instrumentele de
care angajații au nevoie cu securitate
puternică și performanțe ridicate.

Confort și securitate cu sign-on unic
Azure Active Directory (Azure AD)

O singură identitate, mii de aplicații

Oferiți acces foarte sigur la aplicații, cu un singur
clic, local sau în cloud.

Nu este necesar VPN
Funcționează pe mai multe dispozitive

Securitate inteligentă care se adaptează
Acces condiționat la Azure AD
Niciodată să nu aveți încredere, verificați întotdeauna. Accesul condiționat aplică automat
nivelul corect de control în funcție de context, utilizând informații despre dispozitiv, locație,
rolul utilizatorului, risc și multe altele.
ID de utilizator confirmat
Locație de
conectare
neobișnuită

Provocarea
autentificării
prin mai multe
metode

conectare blocată
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Gestionare dispozitive
și aplicații
De la PC-urile corporative tradiționale la
dispozitivele mobile care se conectează prin
cloud, soluțiile moderne unifică securitatea
și gestionarea pentru a simplifica asistența
pentru forța de muncă de la distanță.

Unificați gestionarea dispozitivelor
Microsoft Endpoint Manager

Endpoint Manager =
Intune + System Centre
Configuration Manager

Reuniți într-o singură soluție sistemele tradiționale
de gestionare a PC-urilor locale cu instrumentele
cloud avansate, care utilizează inteligența artificială.

Protejați datele pe orice dispozitiv
Asigurați productivitate continuă prin securizarea datelor corporative atât pe dispozitivele
gestionate, cât și pe cele personale.

Microsoft Intune
verifică conformitatea
dispozitivului
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Azure AD impune o politică
de acces condiționat bazată
pe starea dispozitivului

Numai dispozitivele
compatibile pot accesa
aplicații și servicii

Protejați resursele
corporative
Permiteți utilizatorilor să acceseze
date esențiale pentru afaceri, fără
a crește riscurile pentru securitate.

Descoperiți, gestionați și protejați datele sensibile oriunde s-ar afla
Microsoft Information Protection
Luați măsuri precum

Pe
Dispozitive

Servicii cloud

Marcare

Restricționare

Aplicații

Local

Criptare

Analiză

Descoperiți și controlați accesul
la aplicațiile din cloud
Microsoft Cloud App Security
Identificați aplicațiile pe care le folosesc utilizatorii
Evaluați nivelurile de risc și conformitatea
Detectați comportamentul neobișnuit
din aplicațiile cloud

Protejați resursele corporative
Protecție avansată împotriva amenințărilor
Microsoft Defender + Protecție avansată
împotriva amenințărilor Office 365
Descoperiți și remediați vulnerabilitățile
și configurațiile greșite ale punctelor finale
Reduceți suprafața de atac pentru a vă întări sistemele
și pentru a reglementa accesul la IP-uri, domenii
și URL-uri potențial rău intenționate
Automatizați procesul de investigare și remediere
a amenințărilor
Protejați utilizatorii împotriva atacurilor de phishing
și malware

Împuterniciți-vă angajații, pentru a fi productivi oriunde
Un loc de muncă modern și eficient necesită acces de la distanță foarte sigur și cu performanțe
înalte la aplicații și date pe toate dispozitivele și în toate locațiile. Microsoft oferă o suită completă
de instrumente și soluții pentru a permite oriunde o productivitate înaltă.

Aflați mai multe despre soluțiile securizate de lucru de la distanță >
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