
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het IBM MaaS360 platform beheert en beveiligt alle smartphones, tablets, laptops, desktops 
en IoT apparaten, inclusief de applicaties en data vanuit de cloud. MaaS360 is het enige 
platform dat door middel van Artificial Intelligence UEM (Unified Endpoint Management) 
levert. 
 
IBM MaaS360 biedt iedere moderne organisatie maximale bescherming. 
 
KEY FEATURES 

 Insights en analyses. 
Met de toevoeging van IBM Watson brengt het UEM platform MaaS360 cognitieve 
insights en contextuele analyses. Deze dragen bij aan de productiviteit en een beter 
beveiligde omgeving.  

 Enterprise Mobility Management (EMM).  
Onderscheid werkdata van persoonlijke data en voorkom een datalek. 

 Mobile Device Management (MDM).  
Krijg inzicht en controle over het gebruik van iOS, macOS, Android, Windows en het 
Internet of Things (IoT). 

 Mobile Application Security. 
Beheer en bescherm het beschikbaar stellen van applicaties. 

 Werkt met alle populaire devices.  
Ook de nieuwste iOS, MacOS, Android and Windows 7, 8, 10 en Windows Mobile 
apparaten.  

 
VOOR WIE?  
IBM MaaS360 is uitermate geschikt voor kleine, middel en grote bedrijven in de sectoren: 
automotive, finance, onderwijs, zorg, verzekering, media en entertainment, productie, 
technologie, telecom en customer support.  
 
MET ALS VOORDEEL?  

 Eenvoudiger managen en beveiligen van smartphones, tablets, laptops en IoT 
apparaten.  

 Beheer endpoints door middel van Artificial Intelligence. 
 Maximale beveiliging van apparaten, gebruikers en data.  

 
UNIQUE SELLING POINTS 
MaaS360 groeit mee met iedere organisatie. Met de komst van MaaS360 is het niet langer 
nodig om verschillende oplossingen aan te schaffen en te beheren. Dit bespaart tijd en geld 
en verhoogt de efficiëntie van IT-personeel. Daarnaast is het een volledig cloud-gebaseerde 
oplossing. 
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WAAROM INTERESSANT? 
In het verleden was een on-premise IT-omgeving duidelijk afgebakend. Het beveiligen van de 
buitenmuren en endpoints was voldoende om applicaties en data te beschermen. Nu 
organisaties alsmaar meer cloud-oplossingen inzetten, is de situatie veranderd.  
 
Plotseling staan allerlei applicaties en gegevens buiten de deur. Alleen de on-premise IT-
omgeving beschermen volstaat dus niet meer. Bovendien zijn mensen meer gaan werken op 
afstand en maken ze gebruik van een verscheidenheid aan apparaten. Deze apparaten, data 
en applicaties bevinden zich op verschillende platformen en zijn een potentieel 
aanvalsobject dat om bescherming vraagt.  
 
IBM biedt met MaaS360 een Cognitieve Unified Endpoint Management oplossing, die 
security partners in staat stelt het hoofd te bieden aan deze problemen. IBM MaaS360 kan 
eenvoudig worden besteld via het 2tCloud platform van Copaco.  
 
PRIJSMODEL 
Subscripties zijn mogelijk vanaf €3,86 per gebruiker per maand (advies eindgebruikersprijs). 
 
Over 2tCloud 
2tCloud van Copaco is een managementplatform, waarmee u eenvoudig en met volledige 
controle cloud diensten levert, beheert en factureert aan uw klanten.  
 
U kunt rekenen op: 

 24/7 selfservice voor het activeren, beheren & factureren van diensten. 
 Deskundig Nederlandstalig advies en support op maat vanuit ons operations center 

in Eindhoven. 
 Toegang tot de Cloud Value Academy: commerciële en technische trainingen en 

workshops.  
 
Vragen? 
Meer informatie hierover vindt u op: www.copaco.com/2tcloud 
 


