
het aanvalsoppervlak. Het herkent aanvallen, kwetsbaar-

heden, veranderingen in de configuratie en geavanceerde 

rooting- en jailbreakpogingen. Met een beter inzicht in 

deze dreigingen kunnen IT-beheerders de security- en 

complianceregels fijnmazig instellen en apparaten beter 

beschermen.

BESCHERMING TEGEN NETWERKGEBASEERDE AANVALLEN
SandBlast Mobile beschikt over unieke netwerksecurity-

technologie: On-device Network Protection (ONP). Daarmee 

kunnen organisaties netwerkdreigingen een stap voor 

blijven.

Check Point 
SandBlast Mobile
DE WERELD IS MOBIEL
Smartphones en tablets geven ons altijd en overal toegang 

tot belangrijke businessinformatie waardoor we sneller 

en nauwkeuriger kunnen werken. Tegelijkertijd lopen 

organisaties hiermee risico’s, bijvoorbeeld op het verlies 

van gevoelige data. 

MOBILE SECURITY OP ENTERPRISE-NIVEAU 
Check Point SandBlast Mobile stopt mobiele dreigingen 

voor ze kunnen toeslaan. De oplossing beschermt tegen 

kwetsbaarheden en aanvallen, of data nu in rust of in 

beweging zijn.

BESCHERMING TEGEN KWAADAARDIGE APPS
Check Point’s unieke Behavioral Risk Engine (BRE) draait 

applicaties in een cloudgebaseerde omgeving om ze daar 

te controleren op dreigingen. De BRE gebruikt diverse 

technieken om vast te stellen of een app kwaadaardig is, 

waaronder machine learning, AI, sandboxing, geavanceerde 

statische code flow-analyse, afwijkingsdetectie en controle 

op de reputatie van een app.

Elke keer dat een gebruiker een app downloadt, toont de 

oplossing een gedetailleerde analyse van de app en de 

bijbehorende toegangsrechten. SandBlast Mobile blokkeert 

ook het downloaden van apps van onbekende bronnen of 

appstores van derden.

BESCHERMING TEGEN AANVALLEN OP HET APPARAAT 
EN HET BESTURINGSSYSTEEM
SandBlast Mobile maakt gebruik van realtime risico- 

assessments van het apparaat voor het verminderen van 

SANDBLAST MOBILE 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

VOORDELEN
•  Complete dreigingspreventie met de beste 

mobiele detectiegraad op de markt

•  Bewaart assets en gevoelige gegevens veilig 

voor mobiele hackpogingen

•   Naadloze integraties met bestaande mobiele 

en beveiligingsoplossingen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Geavanceerde app-analyse
•  Reverse-engineert apps in een virtuele, 

cloudgebaseerde omgeving voor het  

herkennen van kwaadaardig gedrag

Beoordeling van de kwetsbaarheid van het 
apparaat
•  Analyseert apparaten om kwetsbaarheden 

aan het licht te brengen die cybercriminelen 

kunnen benutten

Preventie van netwerkaanvallen
•  Analyseert alle netwerken en schakelt 

automatisch de verbindingen met schadelijke 

netwerken uit



realtime threat intelligence en zichtbaarheid in de mobiele  

dreigingen.

Aan de basis van de oplossing staat Check Point  

ThreatCloud, ’s werelds grootste netwerk voor 

cyberinlichtingen. ThreatCloud ontvangt dagelijks  

dynamische updates dankzij inlichtingen vanuit een  

netwerk van meer dan 100.000 security-gateways, 100 

miljoen endpoints, Check Point’s onderzoekslaboratoria  

en threatfeeds van talloze bronnen uit de industrie.  

ThreatCloud herkent zowel bekende als onbekende  

dreigingen en helpt met het blokkeren van phishingaanval-

len, malware en kwaadaardige wifinetwerken.

PRIVACY BY DESIGN EN DE BESTE GEBRUIKSERVARING
SandBlast Mobile analyseert nooit bestanden, browse-

geschiedenis of applicatiedata. De oplossing gebruikt 

contextuele metadata van besturingssystemen, apps en 

netwerken om te bepalen of een apparaat is gecompromit-

teerd. Het anonimiseert bovendien de geanalyseerde data. 

De analyse gebeurt in de cloud en heeft dus geen  

negatieve impact op de prestaties van het device.  

De SandBlast Mobile-app valideert continu het verkeer op 

het apparaat zonder de data via een cloud of on-premises 

gateway om te leiden. Daardoor is de privacy van de  

gebruiker verzekerd en biedt de oplossing tegelijkertijd 

een soepele browse-ervaring.

SANDBLAST MOBILE BIEDT EEN BREED SPECTRUM VAN 
NETWERKSECURITYMOGELIJKHEDEN:

•  Anti-Phishing met Zero-Phishing blokkeert phishing-

aanvallen van alle apps, zowel van bekende als  

onbekende zero-day phishingwebsites. Ook van web-

sites die SSL-versleuteling gebruiken.

•  Safe Browsing blokkeert toegang tot kwaadaardige 

websites vanuit iedere browser. Deze functie maakt 

gebruik van de dynamische security-intelligence van 

Check Point ThreatCloud.

•  Conditional Access voorkomt dat geïnfecteerde appara-

ten toegang krijgen tot bedrijfsapplicaties en data.

•  Anti-Bot detecteert apparaten die zijn gekaapt voor een 

botnetwerk en blokkeert automatisch de communicatie 

met command & control-servers.

•  URL Filtering laat websites op een aparte lijst plaatsen 

en voorkomt zo toegang tot websites die door de  

organisatie als gevaarlijk of ongepast zijn aangemerkt.

•  Wi-Fi Network Security herkent kwaadaardig gedrag 

op het netwerk en man-in-the-middle-aanvallen, en 

blokkeert automatisch connecties met kwaadaardige 

netwerken.

HOOGWAARDIGE THREAT INTELLIGENCE EN VOLLEDIG 
INZICHT IN MOBIELE RISICO’S
Met SandBlast Mobile’s cloudgebaseerde dashboard is  

het beheren van ondersteunde devices en het controleren 

van mobiele dreigingen snel en eenvoudig. Het biedt  
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policywijzigingen realiseren op gecompromitteerde appara-

ten, iets waartoe UEM-oplossingen niet in staat zijn. Sand-

Blast Mobile integreert bovendien met SIEM-oplossingen 

zoals ArcSight en Splunk, en biedt volledige ondersteuning 

voor Android Enterprise-installaties.

Het beveiligen van een mobile workforce was nog nooit zo 

eenvoudig!

MEER WETEN? 
checkpoint.com/mobilesecurity of neem contact  

met ons op via tdsecurity@techdata.nl

040 – 250 26 02.

De bescherming vindt geheel in de achtergrond plaats.  

Gebruikers zijn daardoor beschermd zonder dat een  

training nodig is.

SANDBLAST MOBILE PAST IN UW HUIDIGE OMGEVING
SandBlast Mobile ondersteunt elk ownershipprogramma 

(zoals Bring Your Own Device en Company-issued  

Personally-enabled) en integreert met verschillende 

mobilitybeheeroplossingen (UEM, EMM, MDM). Dat maakt 

de oplossing zeer schaalbaar en zorgt voor een efficiënte 

uitrol en operatie van mobile security binnen een bredere 

security-infrastructuur.

Via een integratie met oplossingen voor mobilitybeheer of 

endpointmanagement kan de oplossing de toegang beper-

ken tot containers. Ook kan het realtime risico gebaseerde 


