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ExplosiefExplosiefExplosiefExplosief stijgendstijgendstijgendstijgend mobielmobielmobielmobiel data data data data verbruikverbruikverbruikverbruik

Ongeoorloofd gebruik van applicatiesOngeoorloofd gebruik van applicatiesOngeoorloofd gebruik van applicatiesOngeoorloofd gebruik van applicaties



Slechte spraak en video ervaringSlechte spraak en video ervaringSlechte spraak en video ervaringSlechte spraak en video ervaring



Diagnoses stellen van onbekende mobiele problemenDiagnoses stellen van onbekende mobiele problemenDiagnoses stellen van onbekende mobiele problemenDiagnoses stellen van onbekende mobiele problemen



RoamingRoamingRoamingRoaming binnen en tussen netwerkenbinnen en tussen netwerkenbinnen en tussen netwerkenbinnen en tussen netwerken





Mobile Performance Management Software



Device 
Manufacturers

OS

EMM / MDM

NetMotion

Het Zwitserland van je infrastructuurHet Zwitserland van je infrastructuurHet Zwitserland van je infrastructuurHet Zwitserland van je infrastructuur

Security & 
Management



MOBILE PERFORMANCE MANAGEMENTMOBILE PERFORMANCE MANAGEMENTMOBILE PERFORMANCE MANAGEMENTMOBILE PERFORMANCE MANAGEMENT
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AdaptieveAdaptieveAdaptieveAdaptieve
PoliciesPoliciesPoliciesPolicies

Sessie/ApplicatieSessie/ApplicatieSessie/ApplicatieSessie/Applicatie
PersistencePersistencePersistencePersistence

SecuritySecuritySecuritySecurity
OptimalisatieOptimalisatieOptimalisatieOptimalisatie
Data verkeerData verkeerData verkeerData verkeer



Werkt als een service
• Opstarten van het VPN door de gebruiker is niet meer nodig

• Toegankelijk via policies of als system tray icoon

WiFi Hotspot Mobility
Server & 
Console

Kantoor

Thuis WiFi

WLANProvider



Verhoogde beveiliging
• Multi-factor authenticatie

• Garantie dat de security policies gehandhaafd worden

WiFi Hotspot

Thuis WiFi

Kantoor

Veilige tunnel

WLANProvider

Mobility
Server & 
Console



WiFi Hotspot

Thuis WiFi

Mobility
Server & 
Console

Kantoor

Applicatie / Sessie Persistence
• Geen verlies van data of crashen van de applicatie als er geen verbinding is, bij roaming of 

bij suspend/resume handelingen

Verbinding weg,
App on hold

WLANProvider



WiFi Hotspot

Thuis WiFi

Mobility
Server & 
Console

Kantoor

Seamless Roaming
• Niet meer nodig om opnieuw in te loggen of te herstarten

• Applicaties gaan automatisch verder waar ze gebleven waren

WLANProvider





WiFi Hotspot

Thuis WiFi

Mobility
Server & 
Console

Kantoor

Netwerk Optimalisatie
• 1 tot 3 keer verbetering in effectieve throughput

• Hogere reactiesnelheid van applicaties en snellere schermopbouw

WLANProvider



WiFi Hotspot

WLAN

Thuis WiFi

Mobility
Server & 
Console

Kantoor

Beste Bandbreedte Selectie
• Bouwt automatisch de tunnel op over de interface met de beste verbinding

Provider

Automatische
start tunnel



WiFi Hotspot

WLAN

Thuis WiFi

Mobility
Server & 
Console

Kantoor

Mobility Management Console
• Centraal managen van remote devices en gebruikers, ongeacht het netwerk type

• Inzage in getallen, gedrag van medewerkers, en applicatie gebruik/verbruik

Provider



WiFi Hotspot

WLAN

Thuis WiFi

Mobility
Server & 
Console

Kantoor

Policy Management
• Centraal aangemaakt, geactiveerd op het device

• Controle over welke apps toegankelijk zijn, gebaseerd op type netwerk, device of gebruiker

• Initieer diagnostics automatisch bij problemen

Provider



WiFi Hotspot

WLAN

Thuis WiFi

Mobility
Server & 
Console

Kantoor

Quality of Service
• Prioriteer applicaties om zelfs bij zeer lage bandbreedtes goed te functioneren

Provider

Mobility VPN Tunnel
Zonder QoS Policy
Mobility VPN 
Tunnel
Met QoS Policy

Business-
critical

applicatie
bandbreedte
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Loodswezen Video 

Case

https://youtu.be/_Nug

EHekdD8



Dag 1Dag 1Dag 1Dag 1

• Software installatie

• Intern testen

• Test gebruikers
toevoegen

Dag 2Dag 2Dag 2Dag 2----3333

• Ervaring dat alles sneller 
is vanuit gebruiker

• Alle apps 
betrouwbaarder

• Data verkeer omlaag

Dag 4Dag 4Dag 4Dag 4----5555

• Review app gebruik

• Policies pushen

• Quality of Service 
instellen

Dag 6Dag 6Dag 6Dag 6----10101010

• Review netwerk performance

• Root cause analyses

• Integratie met SIEM

MaandMaandMaandMaand 1111

• Ervaring en productiviteit
omhoog

• Data verbruik sterk gedaald

• ROI geleverd

Direct resultaatDirect resultaatDirect resultaatDirect resultaat



Hoe zit het met uw omgeving?


