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Factsheet

Lookout Mobile Endpoint Security + 
VMware Workspace ONE

OPTIMALE BEVEILIGING VAN 
UW MOBIELE ENDPOINTS

GEAVANCEERDE BEVEILIGING VOOR ENTERPRISE 
MOBILITY 
Omdat uw medewerkers steeds vaker vanaf een 
zelfgekozen locatie werkzaam zijn, kiezen steeds meer 
organisaties voor een mobiele strategie. Maar deze 
groeiende mobiliteit heeft grote gevolgen voor de  
bescherming van uw gegevens. Door Enterprise  
Mobility Management en beveiliging van mobiele 
endpoints in de cloud samen te brengen, ontstaat een 
extra securitylaag voor de beveiliging van deze gege-
vens. Dit biedt eenvoudige en complete bescherming 
tegen onder andere zwakke wachtwoorden en pin-
codes, ransomware en andere malware, phishing en 
spoofing, besmette e-mails en onveilige netwerken.

INTEGRATIE MOBILE THREAT DETECTION (MTD)
Inzicht in dreigingen is nodig om het beheer van  
mobiele apparaten veilig te stellen. Zo zorgen de  
Mobile Treat Detection-oplossingen van Lookout voor:
•  .. verbeterde beveiliging van zakelijke apparaten die 

worden beheerd via EMM.
•  .. bescherming van endpoints tegen zogenaamde 

man-in-the-middle-aanvallen, en tegen aanvallen 
die primair tegen mobiele apparaten zijn gericht, 
zoals jailbreaks.

•  .. bescherming op iedere laag van het apparaat; 
van door gebruikers gedownloade apps tot aan de 
netwerkverbindingen.

Cybercriminelen gebruiken zeer geavanceerde technieken tegen mobiele apparaten. Dit risico is alleen  
te beperkten door deze aanvallen te blokkeren voordat ze plaatsvinden. De toonaangevende mobiele- 
securityoplossing van Lookout is nu geïntegreerd in VMware Workspace ONE. Deze voedt de security-
informatie direct in het platform, waardoor beheerders real-time inzicht krijgen in de veiligheidsstatus van 
alle mobiele en vaste endpoints. Zo hebben ze de middelen om meteen te reageren en bedrijfsgegevens 
optimaal te beveiligen.
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Lookout biedt organisaties de tools om persoonlijke 
en zakelijke mobiele apparaten veilig in te zetten, zon-
der dat deze productiviteit, privacy en gebruikerserva-
ring van medewerkers in de weg zitten. Partners die 
de schaalbare oplossing van VMware Workspace ONE 
+ Lookout Mobile Endpoint Security willen aanbieden, 
kunnen rekenen op een flinke korting per licentie per 
jaar. Partners hebben zo een geweldige mogelijkheid 
om hun marges te verhogen, terwijl ze hun klanten 
ondersteunen in hun mobiele strategie. Hieronder 
vindt u de afzonderlijke producten die aansluiten op 
de behoeften van iedere organisatie:

BEVEILIGING VAN MOBIELE ENDPOINTS TEGEN 
DREIGINGEN
• Bescherming tegen netwerkdreigingen
•  Bescherming tegen op apparaten gerichte  

aanvallen
• Policies afgestemd op specifieke dreigingen
• Beveiliging van apps
•  Malware, waaronder rootkits, spyware en  

ransomware
• Man-in-the-middle-aanvallen
• SSL-aanvallen
• Detectie van jailbreaks en gehackte apparaten
• Kwetsbaarheden in besturingssystemen
•  Configuratiefouten die het apparaat kwetsbaar 

maken

COMPLIANCE MET WET- EN REGELGEVING
Ook om de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (AVG) na te kunnen leven, is het essentieel in-
zicht te hebben in mobiele dreigingen en in de risico’s 
van gegevensverlies. Lookout verzamelt alleen die 
specifieke gegevens die nodig zijn om medewerkers 
te beschermen tegen mobiele risico’s. Solide privacy-
maatregelen zorgen er daarnaast voor dat beheerders 
alleen de informatie te zien krijgen die nodig zijn voor 
hun directe taken. En waar, op basis van hun rol,  
rechten voor zijn toegekend.

VMWARE WORKSPACE ONE
• Uitgebreid beheer van apparaten
• Scheiding van persoonlijke en zakelijke gegevens
•  Eenvoudig toegang tot zakelijke apps die om een 

eenmalige aanmelding vragen
• Afgestemd beheer van policies
•  Veilige distributie van content naar mobiele  

apparaten
• Geavanceerde DLP voor e-mail, content en apps

LOOKOUT MOBILE ENDPOINT SECURITY
• Bescherming tegen aanvallen via apps
• Detectie van apparaten die zijn gehackt
• Detectie van man-in-the-middle-aanvallen
•  Bescherming tegen phishing en beveiliging van  

content
• Bescherming tegen gegevensverlies door apps 
•  Zichtbaarheid van apps die op de achtergrond 

draaien
•  Herstel afgestemd op verschillende soorten  

dreigingen
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BESCHERMING TEGEN PHISHING EN BEVEILIGING 
VAN CONTENT
• Kwaadaardige advertentienetwerken
• Zakelijke e-mail
• Privé e-mail
• Berichtenplatformen
• SMS

BEVEILIGING VAN MOBIELE ENDPOINTS TEGEN 
RISICOVOLLE APPS
• Bescherming tegen gegevensverlies via apps
• Toegang tot gevoelige gegevens, zoals agenda’s
•  Versturen van gevoelige informatie als persoons-

gegevens naar externen
• Communicatie met clouddiensten
• Opslag/overdracht van onbeveiligde gegevens
• Dashboard met overzicht van risicovolle apps
• Policies afgestemd op risicovolle apps
• Zwarte lijsten voor apps
• Controle van zakelijke apps

DE DIENSTVERLENING BIEDT:
• Naadloze integratie met VMware Workspace ONE
•  Rapporten voor beheerders met voorstellen om 

risico’s te verlagen
• Toegangscontrole op basis van rollen
•  Privacyinstellingen

Lookout biedt cybersecurity waarmee miljoenen  
personen, ondernemingen en overheidsinstanties  
veilig mobiel kunnen werken. Met een groeiende 
dataset die vrijwel alle mobiele code ter wereld bevat, 
kan de Lookout Security Cloud verbindingen leggen 
die anders worden genegeerd. Zo houdt Lookout  
aanvallen op mobiele apparaten tegen voordat ze 
schade veroorzaken.
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‘EFFECTIEVERE SECURITY DANKZIJ DE  
COMBINATIE VAN MOBILE THREAT DETECTION EN 
ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT‘


