
 

 

 و محیط کاری پالس  وان پالس

 نمود.استفاده ، برای مدیریت سازمانی از راه دور از قدرت ابری  ،با یک کنسول منفرد و کاربرد آسان راهکار موبایل

 بررسی اجمالی

ستفاده شما از ا ستراتژی متحرک  ست؟ میبر Exchange ActiveSyncی آیا ا ستگاه فراتر رفته ا توانید به ای مدیریت د

های یکپارچه پالس امن را فعال کنید. ( جدید، به سادگی قابلیتEMMفرم مدیریت تحرک سازمانی )جای استفاده از یک پلت

 و اندروید آسان کرده است.  iosهای های موبایل و راهکارهای ابری را در دستگاه، اپلیکیشنBYODپشتیبانی از  ،پالس امن

سازمانی به مرکز دادهپالس وان به مدیران اجازه می سی  ستر سول مدیریتی کنترل کنند. امکان  باها و ابری را دهد تا د یک کن

ستگا ست یکپارچه را در تجهیزات امنیتی و د سیا صل به آن فراهم میمدیریت  ضای های موبایل مت کند. محیط کاری پالس ف

شود که کند. این کار با امنیتی فراهم می( فراهم میBYOD) "دستگاه شخصی خودتان را همراه بیاورید"ای را برای العادهفوق

سازمانی و کارکنان را از هم جدا میداده شتیبانی میهای  سازمان پ سازی  شن موبایلی و میکند کند، از پاک تواند در هر اپلیکی

 راهکاری جامع و کاربرپسند با بکارگیری و مدیریت ساده فراهم خواهد شد. توان گفت کهمی استفاده شود. روی هم رفته

 ایممشکالتی که حل نموده 

 اندازی ایمیل برطرف شود.ایم تا خطاهای راهبر هستند را حذف کردههای کمکی میزکار که هزینهتماس، پیکربندی ایمیل

 هایهای سازمان را از دستگاهها و اپلیکیشنهای کاربر، دادهاثرگذاری روی دادهبه صورت انتخابی و بدون ،  پاکسازی سازمان

BYOD پاک کنید 

 فای داشته باشیدو وای VPNهای ی کاربری آسان و یکپارچه را با استفاده از دسترسییک تجربه،  پیکربندی دسترسی

و کاربران را از بین  helpتواند دردسرهای میزکار می( با گواهی مبتنی بر احراز هویت SSOورود منفرد )،پسووردهای کمتر

 ببرد.



 

 

  فرستادنAPPها 

 ها را از طریق یک فهرست انتخابی ارسال کنیدبا سیاست گروهی اپلیکیشن

 مدیریت دسترسی سازمانی آسان شده است 

سرهای راه سازمانی بهرهاندازی یک پلتبدون درد شوید. پالس امن راهکاری جامع فرم جدید، از قدرت تحرک  را ارائه داده مند 

خود را با یک امنیت واحد و استاندارد  و اندرویدِ iosشود. کاربران شما یکپارچه می VPNکه به صورت ابری بوده و مستقیماً با 

ستفاده از اپل سازمانی محافظت کرده و همچنین امکان ا شنسازگاری مدیریت کنید. بدین ترتیب از اطالعات  ایل و های موبیکی

 شود. و ابری فراهم می BYODراهکارهای 

دهد که از دستگاهی که برای کار با یک کاربر بومی و دسترسی ها اجازه میکاربران عاشق فضای کاری پالس هستند، زیرا به آن

 دهند، استفاده کنند. ها و راهکارهای مورد نیاز ترجیح میآسان به اپلیکیشن

 .کندی کاربر بومی را ضمانت میجداسازی فضای کاری، حریم خصوصی و تجربه، BYODفضای کاری 

 .کندشده برای کار را فراهم میدادههای ترجیحو اندروید امکان استفاده از دستگاه iosپشتیبانی از ، انتخاب دستگاه

 .شودبه همراه احراز هویت مبتنی بر گواهی باعث دسترسی آسان با لمس یک اپلیکیشن می SSO،دسترسی آسان

شن شن، انتخاب اپلیکی سی به اپلیکی ستر سازمان در اپد ستور و گوگلهای مورد تأیید  سافا ستفاده از مایکرو ت پلی امکان ا

شن سایر مجموعه اپلیکی سادهسازمان برای کند. های رایج را فراهم میآفیس و  سعه و  ضای سازی تحرکتو پذیری به منظور ار

 .کنندنیازهای عملیاتی و کسب و کار، به پالس وان اتکا می

رساااانی های یاریفای باعث حذف تماسو وای VPNپیکربندی خودکار ایمیل کاربر، تنظیمات  ،تدارک خودکار خدمات

 شود.می



 

 

ی شدهگذاری کنترلها، اشتراکداده و اندروید که شامل رمزگذاری تمامی iosیک استاندارد واحد امنیت برای  ،امنیت محفظه

 .باشد، تونلینگ مجزا و مبتنی بر سیاست، و پاکسازی سازمان میVPNها، تقاضای های بین اپلیکیشنداده

بازکردن فضااای کار و  توانند به سااادگی و بابرد. کاربران میفضااای کار را از بین می SSOنیاز به پسااووردهای ، ورود منفرد

ف خواهد رسانی حذهای یاریلمس یک اپلیکیشن، به هر اپلیکیشن موبایل دسترسی داشته باشند. مشکالت پسووردی و تماس

 شد.

 کند که تدابیر امنیتی پابرجا هستند.کردن اندروید تضمین میو روت iosکنترل میزبانی برای جیلبریک  ،سازگاری اعمال

، 563های سازگار به آفیس کند که کاربران مجاز با دستگاهبه همراه کنترل میزبانی دستگاه تضمین می SSO،دسترسی ابری

 اند.باکس و سایر راهکارهای ابری متصل شدهباکس، دراپ

شن سازمانی که میانتخاب فهرستی از اپلیکیشن، مدیریت اپلیکی صورت های  شده و یا به  صورت اجباری فرستاده  توانند به 

 دلخواه دانلود شوند.

 


