BBM Enterprise

Mensagens Instântaneas
Seguras e Colaboração para
sua Empresa.
Com a Proteção que Você Precisa

Mensageiros Instantâneos
pessoais não atendem as
necessidades empresariais.
O uso de mensagens instantâneas (IM) cresceu
exponencialmente nos últimos 5 anos e, a
tendência é continuar nesse caminho. À medida
que os funcionários esperam cada vez mais
respostas imediatas para que o trabalho continue,
o e-mail não fornece essa desejada comunicação
em tempo real a qual estamos acostumados em
nossas vidas pessoais com os mensageiros. O
resultado é que os funcionários estão trazendo
essas ferramentas de IM não seguras para o
mundo empresarial, fora do controle do
departamento de TI - o que pode comprometer a
segurança dos dados corporativos.
A comunicação não segura deixa as empresas
expostas a espionagem de concorrentes,
governos e indivíduos maliciosos. Também os
deixa vulneráveis a vazamentos de dados
resultantes de telefones roubados ou perdidos.

BBM Enterprise é a Solução
padrão Empresarial
O BBM® Enterprise foi projetado para empresas
e profissionais, oferece um modelo de segurança
aprimorado para comunicações de mensagens
instantâneas, voz e vídeo, protegendo os dados
ponta a ponta - em trânsito e em repouso. Com o
BBM® Enterprise seus funcionários recebem um
aplicativo de mensagens instantâneas que
adoram, enquanto os proprietários, dirigentes
empresariais e a TI sabem que eles têm controle
sobre dados corporativos.

Por que a
BlackBerry?

Usado diariamente por
milhões de pessoas,
O BBM revolucionou o
mercado de IM.

Líder mundial em segurança
com mais de 80 certificações
para atender suas necessidades
de segurança e confirmadade*
15 dos governos do G20
usam BlackBerry*
As maiores firmas de
advocacia usam BlackBerry
5 das maiores empresas de
gás e petróleo confiam na
BlackBerry

Para quem é o BBM Enterprise
Se você trabalha em um ambiente de segurança controlado ou é
obrigado a cumprir os padrões de conformidade regulamentar, o
BBM® Enterprise ajuda a preencher as lacunas em sua segurança.
Projetado para empresas e organizações profissionais, o BBM
Enterprise oferece um modelo de segurança aprimorado para
comunicações de mensagens instantâneas, voz e vídeo em
qualquer plataforma, incluindo Android, iOS, BlackBerry 10,
Windows e MacOS. Ele oferece a segurança provada da BlackBerry
que é usada e aprovada por milhares de empresas em todo o
mundo, para proteger seus ativos mais importantes - seus dados
de privacidade e de negócios.

Como o BBM Enterprise funciona?
O BBM Enterprise mantém os seus dados seguros adicionando
uma camada extra de segurança às mensagens e preenchendo
lacunas na segurança corporativa. O BBM® Enterprise usa uma
biblioteca criptográfica FIPS 140-2 para proteger os dados
enquanto estão em trânsito e em repouso. Impedindo que
terceiros interceptem ou acessem suas informações.

BBM Enterprise utiliza Duas
Camadas de Segurança:
1

As mensagens entre o BBM Enterprise e os usuários
são criptografadas e são desbloqueadas por chaves
simétricas. O remetente e o destinatário têm
chaves de criptografia e assinatura públicas /
privadas exclusivas.
Essas chaves são geradas no dispositivo pela
biblioteca criptográfica certificada FIPS 140-2 e são
controladas pela empresa.

1

Cada mensagem usa uma nova chave simétrica
aleatória para criptografia de mensagens.

2

A criptografia TLS entre o dispositivo e a
infraestrutura BBM Enterprise protege as
mensagens do BBM Enterprise de espionagem
ou manipulação.

2

Uma experiência centrada no usuário
Ao contrário das ferramentas de IM corporativas que foram
originalmente projetadas para serem usadas apenas no desktop, o
BBM Enterprise oferece uma experiência verdadeiramente integrada,
com características que os usuários adorarão.

Saiba quando as mensagens foram enviadas e
lidas

Grave notas de voz para enviar quando não há
tempo para uma conversa

Defina um tempo de caducidade em
qualquer mensagem, então você sabe que é
excluído depois que é lido

Converse individualmente ou com grupos

Amplie perfeitamente a segurança
corporativa para pessoas fora de sua
organização - como parceiros e clientes

Compartilhe arquivos com um imediatismo
que você não pode ter no email

+
Messaging App

+
+

Operating System

Fácil Administração
O console do BlackBerry Enterprise Identity fornece políticas
de TI fáceis de controlar e gerenciar, colocando o controle
para o intercâmbio de dados corporativos nas mãos do
administrador de TI.

Uma Solução Turn-Key que é fácil de implantar
O BBM Enterprise é gerenciado através de um único console
baseado em nuvem, para que os administradores possam
gerenciar políticas, direitos e autenticação de qualquer
navegador da Web - a qualquer hora, em qualquer lugar.
Nenhum novo hardware para comprar.
Nenhum servidore para instalar.
Sem integração ou federação com outros sistemas.

1. Auditoria e arquivo de mensagens para garantir que você esteja seguindo

requisitos de conformidade regulamentar com o BlackBerry Audit e o Serviço de
Arquivamento (BAAS) alimentado pela GWAVA.

2. Use as funcionalidades do Cloud Directory Service para que os usuários na sua

organização possam começar a conversar com colegas de trabalho em um instante.

3. Conversar com usuários dentro e fora da sua organização

sem limitações, e sem medo de comprometer dados empresariais.

4. Remova remotamente os dados de mensagens instantâneas de um usuário se
eles deixarem a organização ou no caso de você precisar garantir a segurança.

Mantenha-se conectado a partir
de múltiplos dispositivos
O BBM Enterprise é compatível com smartphones e desktop,
incluindo Android, iOS, BlackBerry 10, Windows e MacOS. E eles
podem alternar entre seus múltiplos dispositivos com muita
facilidade, enquanto permanecem conectados simultaneamente. Se
o usuário quiser alternar entre seu telefone pessoal, telefone
comercial ou laptop, sempre poderá continuar de onde parou.

Requisitos do sistema
operacional do dispositivo
Para dispositivos
BlackBerry® 10, o
BBM Enterprise
funcionará no
BlackBerry v10.3

Para o MacOS,
o BBM
Enterprise
funcionará no
OS10.7 +

Para o iOS, o
BBM Enterprise
trabalhará no
iOS 9.0+

Para Android,
o BBM
Enterprise
funcionará no
Android 4.4+

Para Windows O BBM
Enterprise funcionará
no Windows 7 Pro,
Windows 8, Windows
8.1, Windows 10

Para saber mais informações, visite:
www.protectphoneplus.com/criptografia-de-mensagens/bbm-enterprise/
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