
POLÍTICA
Crie uma política de consumerização de TI para todos os 
usuários, inclusive convidados.

Ao criar uma política de consumerização de TI, tenha em mente o seguinte:
• Quem pode se conectar à sua rede?
• Quais dispositivos podem se conectar à sua rede?
• Que níveis de acesso e restrições são necessários para gerenciar serviços e dados? O acesso

será baseado no cargo, usuário ou tipo de dispositivo?  
• Que regulamentos devem ser cumpridos, por exemplo, Sarbanes-Oxley, HIPAA (Health Insurance

Portability and Accountability Act) e PCI (Payment Card Industry)?

USO ACEITÁVEL
Crie uma política de uso aceitável para o gerenciamento da consumerização de TI.

Colabore com o departamento jurídico para criar uma política de uso aceitável, que funcionários e convidados possam ler antes de se conectar 
à rede sem fio.

• Pode ser boa ideia incluir a política no manual do funcionário da empresa.

• Documente procedimentos aceitáveis de consumerização de TI quando esses dispositivos estiverem conectados à rede ou acessarem dados da empresa.

 

Se sua empresa de médio porte tem uma política 
favorável a convidados e seus dispositivos móveis, leia. 

5DICAS
para o convidado usar 
a consumerização de TI

Visite nosso site para 
empresas de médio porte

Não se trata do que fazemos.
Trata-se do que tornamos possível.
Saiba como podemos ajudar sua empresa a crescer.

• Os convidados incluem visitantes, empreiteiros, auditores, membros do conselho, parceiros, clientes, entre outros?

• O acesso de convidado também se aplica a dispositivos pessoais dos funcionários, que não sejam propriedade da empresa,
ou esses dispositivos serão ambientados usando a consumerização de TI? 

• Qual é o número total de convidados que a rede comporta?

• Como os convidados vão se conectar à rede?

• A quais serviços e aplicativos os convidados terão autorização de acesso?

Supervisione de modo proativo a conexão de funcionários e convidados com a sua rede sem fio.
• Ambientação: é preciso aplicar políticas e limites para dispositivos e usuários para gerenciar o acesso a recursos e aplicativos da rede

      com base no cargo, função ou dispositivo.

Procure uma rede sem fio que inclua gerenciamento para facilitar: 
• A implantação de aplicativos, a proteção de dispositivos e o gerenciamento de acesso.
• Gerar relatórios sob demanda ou automaticamente.
• Bloquear contas, dispositivos e usuários quando necessário.
• Apagar aplicativos, dados e informações corporativas de dispositivos perdidos, ou que pertençam a ex-funcionários.

GERENCIAMENTO DE CONVIDADOS 
Identifique quem são os convidados e onde estão.

AMBIENTAÇÃO
Gerencie identidades e controle dispositivos.

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
Integre o gerenciamento ou adicione um módulo de gerenciamento.

• Defina o uso de dispositivos pessoais de funcionários e convidados na rede.

      Defina o termo "convidado" na política de consumerização de TI.

• Exclusão: deve haver políticas vigentes para desinstalar aplicativos e restringir ou bloquear sob demanda o acesso de dispositivos
selecionados à rede.

http://www.cisco.com/web/BR/midsize/index.html

