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Para ler os seguintes guias ou material relacionado adicional, visite www.blackberry.com/go/serverdocs.
Guia

Informações

O que há de novo no BlackBerry
Enterprise Server Express Auxiliar de
tarefa 5.0 SP4

•

Resumo dos novos recursos

Guia de atualização do BlackBerry
Enterprise Server Express

•

Resumo de atualizações dos guias de administrador para o BlackBerry
Enterprise Server Express 5.0 SP4

BlackBerry Enterprise Server Express
Notas de versão

•

Descrição de problemas conhecidos e alternativas potenciais

Guia de instalação e configuração do
BlackBerry Enterprise Server Express

•

Requisitos de sistema

•

Instruções de instalação

Guia de atualização do BlackBerry
Enterprise Server Express

•

Requisitos de sistema

•

Instruções de atualização
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Novidades desta versão
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Nova definição de configuração
Tipo de perfil

Configuração

Requisito mínimo do
BlackBerry Device
Software

VPN

Configuração da autoridade de certificação associada

5.0

Novas regras de política de controle de
aplicativos
Regra

Requisito mínimo do
BlackBerry Device Software

O acesso à NFC (Near Field Communication) é permitido?

7.0

O acesso ao Elemento de segurança é permitido?

7.0
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3

É possível atribuir políticas de TI a aparelhos BlackBerry para atender os requisitos de segurança de sua organização e as
necessidades dos usuários do aparelho BlackBerry. Por exemplo, é possível criar uma política de TI, configurar regras de
política de TI para atender os requisitos de segurança, adicionar usuários a um grupo e atribuir políticas de TI a um grupo.
Para obter mais informações sobre como criar uma política de TI, configurar regras de política de TI e atribuir uma política
de TI a uma conta de usuário ou a um grupo, consulte o BlackBerry Enterprise Server ExpressGuia de Administração.

Política de TI padrão
O BlackBerry Enterprise Server Express inclui uma política de TI padrão. Quando você instala o , as regras de política de TI
na política de TI padrão não contêm nenhum valor. Se você não especificar um valor para uma regra de política de TI, o
valor padrão será usado. Você pode configurar e aplicar a política de TI padrão a contas de usuário ou pode criar novas
políticas de TI e atribuí-las a contas de usuário para controlar os aparelhos BlackBerry no ambiente da organização.

Valores padrão para regras de política de TI
Grupo de políticas de
TI

Regra de política de TI

Valor padrão

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Permitir mensagens ponto a ponto

Sim

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Permitir SMS

Sim

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Habilitar tempo limite de longo prazo

Sim
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Grupo de políticas de
TI

políticas de TI

Regra de política de TI

Valor padrão

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Habilitar configuração WAP

Sim

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Tempo máximo da senha

Valor inválido

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Tempo limite máximo de segurança

Valor inválido

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Tamanho mínimo da senha

Valor inválido

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Verificações de padrão de senha

Nenhuma restrição

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Senha obrigatória

Não

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Usuário pode alterar tempo limite

Sim

Device Only Items
(Itens apenas para o
aparelho)

Usuário pode desabilitar senha

Sim

Itens globais

Permitir navegador

Sim

Itens globais

Permitir telefone

Sim

BlackBerry App World

Habilitar cobrança do provedor de serviços sem fio

Não

Bluetooth

Desabilitar Bluetooth

Não

Bluetooth

Desabilitar desvio sem fio

Sim

Navegador

Desabilitar o JavaScript no navegador

Não
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Grupo de políticas de
TI

Regra de política de TI

Valor padrão

Navegador

Domínios do navegador MDS

Valor inválido

Câmera

Desabilitar câmera

Não

Câmera

Desabilitar câmera de vídeo

Não

Comum

Desabilitar MMS

Não

Comum

Desabilitar gravação de anotação de voz

Não

Mensagens de e-mail

Confirmar download de imagem externa

Não

Mensagens de e-mail

Desabilitar download manual de imagens externas

Não

Mensagens de e-mail

Desabilitar encaminhamento e resposta de criptografia nativa
do Notes

Não

Mensagens de e-mail

Desabilitar e-mail com conteúdo multimídia

Não

Mensagens de e-mail

Tamanho máximo de anexo nativo enviado do dispositivo

3.145.728 bytes (3 MB)

Mensagens de e-mail

Tamanho máximo total de arquivos nativos enviado do
dispositivo

5 MB

Mensagens de e-mail

Tamanho máximo de anexo nativo enviado para o dispositivo

10.240 KB

Mensagens de e-mail

Tempo limite da senha de criptografia nativa do Notes

-1

Mensagens de e-mail

É necessária criptografia nativa do Notes para as mensagens
enviadas

Não

Senha

Senhas proibidas

Valor inválido

Senha

Histórico máximo de senha

0

Senha

Tempo de desafio periódico

Sim (60 minutos)

Senha

Definir número máximo de tentativas de senha

10

Senha

Definir tempo limite da senha

2 minutos (versões do
BlackBerry Device Software
anteriores à 4.7)
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Grupo de políticas de
TI

Regra de política de TI

políticas de TI

Valor padrão
30 minutos (BlackBerry
Device Software 4.7 e
posterior)

Senha

Suprimir eco de senha

Sim

Aparelhos pessoais

Desabilitar o encaminhamento de conteúdo de trabalho em
canais pessoais

Não

Aparelhos pessoais

Habilitar separação de conteúdo de trabalho

Não

Aparelhos pessoais

Solicitar recursos de trabalho para conduzir atividades
comerciais

Não

Aparelhos pessoais

Domínios de trabalho

Valor inválido

Sincronização do PIM

Desabilitar todas as sincronizações sem fio

Não

Aplicativo PGP

Codificações de conteúdo permitidas para PGP

Use todos os algoritmos
suportados

Aplicativo PGP

Modo de anexo criptografado permitido por PGP

Automático

Aplicativo PGP

Tipos de criptografia permitidos para PGP

Ambos

Aplicativo PGP

Forçar assinatura digital de PGP

Não

Aplicativo PGP

Forçar mensagens criptografadas para PGP

Não

Aplicativo PGP

Tamanho mínimo de chave DH segura para PGP

1024 bits

Aplicativo PGP

Tamanho mínimo de chave DSA segura para PGP

1024 bits

Aplicativo PGP

Tamanho mínimo de chave RSA segura para PGP

1024 bits

Aplicativo PGP

Modo Mais de todas e Enviar em PGP

Manual

Aplicativo PGP

Método de inscrição universal para PGP

Inscrição baseada em e-mail

Aplicativo PGP

Tempo limite em cache da política universal do PGP

24 horas

Aplicativo PGP

Endereço do servidor PGP universal

Valor inválido

15

Guia de referência de políticas

Grupo de políticas de
TI

Regra de política de TI

políticas de TI

Valor padrão

Aplicativos de valor
agregado da RIM

Disable organizer data access for social networking
Sim
applications (Desabilitar o acesso a dados do organizador para
aplicativos de rede social)

Segurança

Permitir conexões externas

Sim

Segurança

Permitir redefinição do timer de inatividade

Não

Segurança

Permitir conexões em canais divididos

Não

Segurança

Permitir que aplicativos de terceiros usem porta serial

Sim

Segurança

Intensidade da proteção de conteúdo

Valor inválido

Segurança

Desabilitar criptografia de transporte 3DES

Não

Segurança

Desabilitar memória externa

Não

Segurança

Desabilitar GPS

Não

Segurança

Desabilitar modem IP

Não

Segurança

Desabilitar armazenamento em massa USB

Não

Segurança

Proibir downloads de aplicativos de terceiros

Não

Segurança

Encryption on On-Board Device Memory Media Files
(Criptografia de arquivos de mídia da memória interna do
dispositivo)

Permitido

Segurança

Nível de criptografia de sistema de arquivos externo

Não é obrigatório

Segurança

Forçar bloqueio no estojo

Não

Segurança

Padrão de senha obrigatória

Valor inválido

Segurança

Redefinir para padrões de fábrica em limpeza

Não

Segurança

Hashes seguros de arquivo cod de transcodificação

Valor inválido

Aplicativo S/MIME

Endereço de e-mail do servidor de mensagens do Entrust

Valor inválido

Aplicativo S/MIME

Cifras de conteúdo permitidas para S/MIME

Use todos os algoritmos
suportados
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políticas de TI

Grupo de políticas de
TI

Regra de política de TI

Valor padrão

Aplicativo S/MIME

Modo de anexo criptografado permitido para S/MIME

Automático

Aplicativo S/MIME

Tipos de criptografia permitidos para S/MIME

Ambos

Aplicativo S/MIME

Forçar assinatura digital de S/MIME

Não

Aplicativo S/MIME

Forçar mensagens criptografadas de S/MIME

Não

Aplicativo S/MIME

Tamanho mínimo de chave DH segura para S/MIME

1024 bits

Aplicativo S/MIME

Tamanho mínimo de chave DSA segura para S/MIME

1024 bits

Aplicativo S/MIME

Tamanho mínimo de chave ECC segura para S/MIME

163 bits

Aplicativo S/MIME

Tamanho mínimo de chave RSA segura para S/MIME

1024 bits

Aplicativo S/MIME

Modo Mais de todas e Enviar em S/MIME

Manual

VPN

Nome de usuário VPN

Valor inválido

VPN

Senha de usuário VPN

Valor inválido

Wi-Fi

Desabilitar Wi-Fi

Não

Atualizações com fio
de software

Permitir carregamento de software na Web

Não

Atualizações com fio
de software

Backup de serviços criptográficos

Sim

Atualizações sem fio
de software

Proibir download de patch por WAN em roaming

Não
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Regras de política de TI

Regras de política de TI

4

O BlackBerry Enterprise Server Express inclui regras de política de TI que você pode configurar para atender aos requisitos
de segurança de sua organização e às necessidades de usuários de aparelho BlackBerry.

Grupo de políticas apenas para aparelho
Regra de política de TI Permitir mensagens ponto a
ponto
Descrição

Esta regra especifica se o usuário de um aparelho BlackBerry pode enviar mensagens de texto SMS.
Esta regra não evita que o usuário receba mensagens PIN.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Permitir SMS
Descrição
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Esta regra especifica se o usuário de um aparelho BlackBerry pode enviar mensagens de texto SMS.
Esta regra não evita que o usuário receba mensagens SMS.
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Regras de política de TI

Esta regra não evita que o usuário envie e receba mensagens de MMS. Para evitar que o usuário envie
e receba mensagens de MMS, você pode usar a regra de política de TI Desabilitar SMS.
Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Habilitar tempo limite de longo
prazo
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry trava depois de um período de tempo predefinido,
independentemente de o usuário do aparelho BlackBerry estar usando o aparelho.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Tempo de desafio periódico afeta esta regra. Use a regra de política de TI
Tempo de desafio periódico para reduzir o intervalo de tempo limite.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valores padrão

•

Não na política de TI padrão

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI Habilitar configuração WAP
Descrição

Esta regra especifica se um usuário do aparelho BlackBerry pode usar o navegador WAP em um
aparelho BlackBerry. Se você desativar o navegador WAP e o provedor de serviços de rede de sua
organização usar o serviço WAP para o envio de mensagens MMS, você desativará a capacidade de
enviar e de receber mensagens MMS.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regra de política de TI Tempo máximo da senha
Descrição

Esta regra especifica o número de dias antes da senha do aparelho BlackBerry expirar e o usuário do
aparelho BlackBerry precisar definir uma nova senha. Se você configurar esta regra como 0, a senha
do aparelho não expirará.

Regras de
política de TI
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. Um aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.

Possíveis
valores

•

0 a 65.535 dias

Valores padrão

•

0 dias na política de TI padrão

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de TI Tempo limite máximo de
segurança
Descrição

Esta regra especifica o tempo máximo que um usuário do aparelho BlackBerry pode especificar como
o valor do tempo limite de segurança. O valor do tempo limite de segurança é o número de minutos de
inatividade antes do bloqueio do aparelho BlackBerry.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. Um aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.
A regra de política de TI Usuário pode alterar tempo limite afeta esta regra. O usuário pode especificar
qualquer valor do tempo limite inferior ao valor máximo, a menos que você configure a regra de
política de TI Usuário pode alterar tempo limite como Não.

Possíveis
valores

•

10 a 480 minutos

Valores padrão

•

Valor inválido na política de TI padrão

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Tamanho mínimo da senha
Descrição

Esta regra especifica o número mínimo de caracteres necessários para uma senha de aparelho
BlackBerry.
Esta regra não controla o número máximo de caracteres da senha. O número máximo é 32 caracteres.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. Um aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.

Possíveis
valores

•

4 a 14 caracteres

Valor padrão

•

Valor inválido
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Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Verificações de padrão de
senha
Descrição

Esta regra especifica se deve-se verificar se a senha do aparelho BlackBerry corresponde a
determinados requisitos padrão de caracteres. Por padrão, um aparelho impede um usuário do
aparelho BlackBerry de configurar uma senha que usa uma sequência natural de caracteres ou
números. Se um símbolo for inserido em uma sequência natural, o aparelho poderá usar a senha.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. Um aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.

Possíveis
valores

•

Pelo menos um caractere alfabético e um numérico

•

Pelo menos um caractere alfabético, um numérico e um especial

•

Pelo menos um caractere alfabético maiúsculo, um alfabético minúsculo, um numérico e um
especial

•

Nenhuma restrição

Valores padrão

•

Sem restrição na política de TI padrão

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Senha obrigatória
Descrição
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Esta regra especifica se um usuário de aparelho BlackBerry precisa configurar uma senha no
aparelho BlackBerry.
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Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valores padrão

•

Não na política de TI padrão

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Usuário pode alterar tempo
limite
Descrição

Esta regra especifica se o usuário do aparelho BlackBerry pode substituir o valor do tempo limite de
segurança.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Usuário pode desabilitar senha
Descrição

Esta regra especifica se o usuário do aparelho BlackBerry pode desativar a exigência de uma senha
em um aparelho BlackBerry.
Esta regra está obsoleta para o BlackBerry Device Software 4.0 ou posterior.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. Um aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.
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Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valores padrão

•

Sim na política de TI padrão

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Grupo de política global
Regra de política de TI Permitir navegador
Descrição

Esta regra especifica se o BlackBerry Browser estará disponível no aparelho BlackBerry. Esta regra
não afeta outros navegadores.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Permitir telefone
Descrição
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Esta regra especifica se o telefone está disponível no aparelho BlackBerry.
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Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regras de política de TI

Grupo de políticas do BlackBerry App World
Regra de política de TI Habilitar cobrança do provedor
de serviços sem fio
Descrição

Esta regra especifica se um usuário de aparelho BlackBerry pode comprar aplicativos da loja on-line
da BlackBerry App World usando o plano de compra para o provedor de serviços sem fio da sua
organização.

Exemplo

Você gerencia o BlackBerry Enterprise Server Express em uma imobiliária. Muitos dos usuários de
aparelho BlackBerry dentro da imobiliária notaram vários aplicativos na loja BlackBerry App World
que podem ajudá-los a pesquisar novas propriedades. Você tem aprovação da gerência para permitir
que os funcionários comprem aplicativos usando o plano de compra do provedor de serviços sem fio
da imobiliária.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valores padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.5
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Introdução à
regra

•

Regras de política de TI

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Grupo de políticas do Bluetooth
Para obter mais informações sobre segurança do Bluetooth® em aparelhos BlackBerry, consulte BlackBerry Enterprise
Solution Security Technical Overview (Visão geral técnica da segurança do BlackBerry Enterprise Solution) e Segurança para
aparelhos BlackBerry com tecnologia sem fio Bluetooth .

Regra de política de TI Desabilitar Bluetooth
Descrição

Esta regra especifica se o suporte à tecnologia Bluetooth® em um aparelho BlackBerry deve ser
desativada. Se a tecnologia Bluetooth estiver ativada quando um aparelho receber esta regra, o
usuário de aparelho BlackBerry deverá reiniciar o aparelho para que a alteração tenha efeito.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.8

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Desabilitar desvio sem fio
Descrição

Esta regra especifica se deve evitar desvio sem fio usando a tecnologia Bluetooth® em um aparelho
BlackBerry.

Exemplo

Muitos funcionários têm computadores com tecnologia Bluetooth. Bluetooth A tecnologia permite que
os usuários conectem seus computadores a aparelhos que suportam Bluetooth usando uma conexão
Bluetooth sem fio. Você pode permitir que os usuários sincronizem seus aparelhos com o BlackBerry
Desktop Software usando uma conexão Bluetooth em vez de usar a rede do provedor de serviços sem
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Regras de política de TI

fio de sua organização. Você pode permitir conexões Bluetooth para ajudar a reduzir o uso de rede
sem fio no ambiente de sua organização.
Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Grupo de políticas do navegador
As regras de TI no grupo de políticas do navegador aplicam-se a todas as configurações do navegador no aparelho
BlackBerry.

Regra de política de TI Desabilitar o JavaScript no
navegador
Descrição

Esta regra especifica se a execução do código JavaScript será permitida em um aparelho BlackBerry.

Exemplo

Alguns usuários de aparelho BlackBerry informam que o BlackBerry Browser é lento quando eles
navegam em determinados sites da Web. Os sites da Web talvez usem JavaScript, uma linguagem de
script que é usada para uma ampla variedade de funções incluindo janelas pop-up, validação da
entrada do usuário ou criação de uma interface dinâmica.
Você pode usar esta regra para impedir que os aparelhos processem JavaScript. Esta regra desabilita
a JavaScript em sites da Web, mas talvez aumente a velocidade da navegação.

Possíveis
valores

•

Yes (Sim)

•

No (Não)
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Valor padrão

•

No (Não)

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regras de política de TI

Regra de política de TI Domínios do MDS Browser
Descrição

Esta regra especifica uma lista de endereços Web que um aparelho BlackBerry deve recuperar
usando o BlackBerry Browser e o BlackBerry MDS Connection Service. Separe os endereços de e-mail
com vírgulas (,). Se você deseja permitir que o BlackBerry Browser recupere subdomínios de um
endereço da Web, coloque um ponto antes do domínio. Por exemplo, você pode digitar
".exemplo.com" para permitir que o BlackBerry Browser recupere todos os subdomínios de
"exemplo.com" (por exemplo, "correio.exemplo.com", "www.exemplo.com").

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express para Microsoft Exchange 5.0 SP2 MR1

•

BlackBerry Enterprise Server Express para IBM Lotus Domino 5.0 SP2

Grupo de políticas de câmera
Regra de política de TI Desabilitar câmera fotográfica
Descrição

Esta regra especifica se a câmera é ativada em um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não
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Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Desabilitar câmera de vídeo
Descrição

Esta regra especifica se a câmera de vídeo será ativada no aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.3

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Grupo de políticas comuns
Regra de política de TI Desabilitar MMS
Descrição

Esta regra especifica se um usuário do aparelho BlackBerry pode enviar e receber mensagens MMS.
Para obter mais informações, consulte o guia BlackBerry Enterprise Solution Security Technical
Overview (Visão geral técnica da segurança do BlackBerry Enterprise Solution).

Possíveis
valores

•

Yes (Sim)

•

No (Não)
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Valor padrão

•

No (Não)

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Desabilitar gravação de
anotação de voz
Descrição

Esta regra especifica se o aplicativo de Gravador de anotação de voz está disponível em um aparelho
BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.3

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Grupo de políticas de mensagens de e-mail
As regras no grupo de políticas Mensagem de e-mail controlam a reconciliação sem fio de mensagens e a exibição de
anexos.
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Regra de política de TI Confirmar download de
imagens externas
Descrição

Esta regra especifica se o aparelho BlackBerry exibirá uma caixa de diálogo de confirmação quando o
usuário do aparelho BlackBerry clicar no link Obter imagens em uma mensagem de e-mail no formato
HTML. A mensagem exibida na caixa de diálogo de confirmação informará aos usuários que seus
endereços de e-mail poderão ficar expostos se fizerem download da imagem da Internet.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Desabilitar download manual de
imagens externas
Descrição

Esta regra especifica se o usuário do aparelho BlackBerry pode solicitar manualmente a exibição de
conteúdo referido em URL (como imagens) incorporado a mensagens de e-mail.

Possíveis
valores

•

Yes (Sim)

•

No (Não)

Valor padrão

•

No (Não)

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de TI Desabilitar encaminhamento e
resposta de criptografia nativa do Lotus Notes
Descrição

Esta regra especifica se deve-se impedir que usuários de aparelhos BlackBerry encaminhem e
respondam a mensagens de e-mail criptografadas do IBM Lotus Domino a partir de um aparelho
BlackBerry. Por padrão, os usuários com suporte à leitura de mensagens de e-mail criptografadas do
IBM Lotus Domino podem encaminhar e responder a mensagens recebidas, descriptografadas e
descompactadas. O BlackBerry Messaging Agent descriptografa a mensagem de e-mail antes de o
aparelho enviá-la ao destinatário como texto simples.
Para obter mais informações sobre a leitura de e-mails criptografados do IBM Lotus Domino em
aparelhos, consulte Visão geral técnica da segurança da BlackBerry Enterprise Solution .

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regra de política de TI Desabilitar e-mail com
conteúdo multimídia
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry pode receber mensagens de e-mail no formato
HTML ou RTF.

Possíveis
valores

•

Yes (Sim)

•

No (Não)

Valor padrão

•

No (Não)
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Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Tamanho máximo de anexo
nativo enviado do aparelho
Descrição

Esta regra especifica o tamanho máximo de um anexo que um usuário de aparelho BlackBerry pode
enviar a partir de um aparelho BlackBerry. Esta regra aplica-se a anexos maiores que 60 KB.
Se você definir esta regra como 0, o aparelho não poderá enviar anexos com mais de 60 KB. O
aparelho pode enviar anexos com menos de 60 KB. O aparelho compacta anexos com menos de 60
KB e os inclui no corpo da mensagem de e-mail.
Se você alterar o valor do campo Tamanho máximo de upload de um único anexo (KB) ou do campo
Tamanho máximo para carregamento de anexos para 0, o aparelho não poderá carregar anexos com
mais de 60 KB.

Exemplo

Diversos usuários enviam mensagens de e-mail que contêm anexos grandes a seus colegas de
trabalho, que podem afetar o desempenho do BlackBerry Enterprise Server Express. Você pode
limitar o tamanho de anexos de mensagem que os usuários podem enviar de aparelhos para ajudar a
controlar o tráfego de rede.

Regras
relacionadas

No BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1 ou posterior, esta regra interage com o campo
Tamanho máximo de upload de um único anexo (KB) no BlackBerry Administration Service. Se você
configurar esse campo, o BlackBerry Enterprise Server Express enviará os valores ao aparelho usando
cadernos de serviços. O aparelho não poderá enviar um anexo que exceda o tamanho que você
especifica no campo.

Possíveis
valores

•

0 a 3.145.728 bytes

Valor padrão

•

3.145.728 bytes

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de TI Tamanho máximo total de
arquivos nativos enviado do aparelho
Descrição

Esta regra especifica o tamanho total de todos os anexos padrão que podem ser carregados de um
aparelho BlackBerry.

Exemplo

Diversos usuários de aparelho BlackBerry enviam mensagens de e-mail que contêm um ou mais
anexos grandes a seus colegas de trabalho, o que pode afetar o desempenho do BlackBerry
Enterprise Server Express. Você pode limitar o tamanho total de anexos de mensagem que os usuários
podem enviar de aparelhos para ajudar a controlar o tráfego de rede.

Possíveis
valores

•

0 a 5.242.880 bytes

Valor padrão

•

5.242.880 bytes

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Tamanho máximo de anexo
nativo enviado do aparelho
Descrição

Esta regra especifica o tamanho máximo de um anexo que um usuário de aparelho BlackBerry pode
fazer download para um aparelho BlackBerry. Defina esta regra como 0 para impedir que o usuário
faça download de anexos no aparelho.

Exemplo

Muitos usuários de aparelho BlackBerry fazem download de anexos de mensagem em seus
aparelhos. A equipe de TI fica preocupada com o uso de recursos de rede adicionais e com a possível
ameaça à segurança causada pelo download de anexos uma vez que o remetente pode nem sempre
ser um funcionário confiável. Você pode impedir que os usuários façam download de anexos em seus
aparelhos. Os usuários ainda podem abrir e exibir os anexos das mensagens.

Valor possível

•

34

0 a 1.048.576 KB

Guia de referência de políticas

Valor padrão

•

10.240 KB

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de TI Tempo limite da senha de
criptografia nativa do Lotus Notes
Descrição

Esta regra especifica o tempo máximo que o aparelho BlackBerry armazena a senha .id do IBM Lotus
Notes digitada pelo usuário de aparelho BlackBerry. Altere esta regra para 0 para evitar que o
aparelho armazene a senha que um usuário digita em um aparelho.

Possíveis
valores

•

-1 a 32.767 minutos.

Valor padrão

•

-1

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.3

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regra de política de TI Exigir criptografia nativa do
Notes para mensagens enviadas
Descrição

Esta regra especifica se um usuário de aparelho BlackBerry pode enviar mensagens de e-mail que são
criptografados usando IBM Lotus Notes criptografia. Se necessário, o aparelho BlackBerry solicitará
que o usuário insira as senhas de criptografia do IBM Lotus Notes. Um aparelho não executa
criptografia do IBM Lotus Notes, ele configura mensagens de e-mail que o aparelho envia para
criptografia do IBM Lotus Notes que o BlackBerry Enterprise Server Express executa.
Esta regra não afeta mensagens de e-mail que um aparelho envia usando serviços de e-mail que não
oferecem suporte à criptografia do IBM Lotus Notes.
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Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regras de política de TI

Grupo de políticas de senha
Um aparelho BlackBerry usará as regras de política de TI no grupo de políticas de senha apenas se você configurar a regra
de política de TI Senha obrigatória como Sim na opção Itens apenas para o aparelho. Para obter mais informações sobre o
uso de senhas em aparelhos BlackBerry, consulte a Visão geral técnica de segurança do BlackBerry Enterprise Solution .

Regra de política de TI Senhas proibidas
Descrição

Esta regra especifica as senhas que um usuário de aparelho BlackBerry não pode usar. Separe as
várias senhas com vírgulas (,). Por padrão, o aparelho BlackBerry impede que um usuário configure
senhas que usem uma sequência natural de números ou caracteres. O aparelho também impede
automaticamente substituições comuns de letras. Por exemplo, se você incluir "password" na lista de
senhas proibidas, os usuários não poderão usar "p@ssw0rd", "pa$zword" nem "password123" no
aparelho.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. O aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de TI Histórico máximo de senha
Descrição

Esta regra especifica o número máximo de senhas anteriores com as quais o aparelho BlackBerry
compara senhas novas a fim de impedir que um usuário de aparelho BlackBerry reutilize senhas
anteriores.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. O aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.

Exemplo

Você observa que diversos usuários reutilizam senhas que usaram previamente quando são
solicitados a criar uma nova senha para seus aparelhos. Recomenda-se que os usuários criem novas
senhas todas as vezes, para reduzir o risco de alguém descobrir a senha de um usuário. Você define
esta regra como 15, de modo que, quando um usuário digitar uma nova senha, ela não poderá ser a
mesma que qualquer uma das 15 senhas anteriores especificadas pelo usuário.

Possíveis
valores

•

0 a 15 senhas

Valores padrão

•

0

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Tempo de desafio periódico
Descrição

Esta regra especifica o intervalo de tempo limite de segurança após o qual o aparelho BlackBerry é
bloqueado e solicita ao usuário de aparelho BlackBerry a sua senha, independentemente do aparelho
estar ativo ou não durante esse intervalo.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. O aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.
A regra de política de TI Usuário pode alterar tempo limite afeta esta regra. Altere a regra de política
de TI Usuário pode alterar tempo limite para Não para que o usuário não possa alterar as
configurações de tempo limite no aparelho.
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A regra de política de TI Habilitar tempo limite de longo prazo afeta esta regra. Por padrão, se você
alterar a regra de política de TI Habilitar tempo limite de longo prazo para Sim, o intervalo de tempo
limite de segurança será ativado e definido como 60 minutos.
Possíveis
valores

•

1 a 1440 minutos

Valor padrão

•

60 minutos

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Definir número máximo de
tentativas de senha
Descrição

Esta regra especifica o número de vezes que um usuário de aparelho BlackBerry pode tentar uma
senha antes de um aparelho BlackBerry excluir de forma permanente todos os dados do aplicativo.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. O aparelho usará esta regra somente se
você configurar a regra de política de TI Senha obrigatória como Sim.

Possíveis
valores

•

3 a 10

Valor padrão

•

10

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de TI Definir tempo limite da senha
Descrição

Esta regra especifica a quantidade de tempo de inatividade que pode ocorrer antes que um usuário de
aparelho BlackBerry deve digitar a senha para desbloquear um aparelho BlackBerry . Esta regra
define o valor padrão do Limite de tempo de segurança.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Usuário pode alterar tempo limite afeta esta regra. Se você definir a política
de TI Usuário pode alterar tempo limite para Não, o aparelho usa o tempo limite definido nesta regra.

Possíveis
valores

•

0 a 60 minutos

Valor padrão

•

2 minutos para BlackBerry Device Software 4.6 e anterior

•

30 minutos para versões do BlackBerry Device Software anteriores à 4.7

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Suprimir eco de senha
Descrição

Esta regra especifica se os caracteres que um usuário de aparelho BlackBerry digita na caixa de
diálogo Senha são exibidos na tela de aparelho BlackBerry depois que o usuário digitar a senha
incorretamente um determinado número de vezes.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. O aparelho usará esta regra somente se
houver uma senha configurada no aparelho. Para requerer uma senha, configure a regra de política
de TI Senha obrigatória como Sim.
A regra de política de TI Definir número máximo de tentativas de senha afeta esta regra. Para
especificar o número de vezes que o usuário pode digitar a senha incorretamente antes que os
caracteres sejam exibidos na tela, configure a regra de política de TI Definir número máximo de
tentativas de senha.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não
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Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Grupo de políticas de aparelhos pessoais
Regra de política de TI Desabilitar o encaminhamento
de conteúdo de trabalho em canais pessoais
Descrição

Esta regra especifica se um usuário do aparelho BlackBerry pode enviar dados de trabalho a contatos
usando recursos pessoais (por exemplo, mensagem de texto SMS, mensagem MMS, ou mensagens
de e-mail de contas pessoais de e-mail).

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Habilitar separação de conteúdo de trabalho afeta esta regra. Um aparelho
BlackBerry só usa esta regra se você definir a regra de política de TI Habilitar Separação de Conteúdo
de Trabalho como Sim.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3
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Regra de política de TI Habilitar separação de
conteúdo de trabalho
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry distingue entre dados de trabalho e dados pessoais,
e se somente aplicativos autorizados no aparelho podem acessar dados de trabalho. Se você definir
essa regra como Verdadeiro e um usuário do aparelho BlackBerry tentar excluir um catálogo de
serviços do Desktop, o smartphone solicitará ao usuário para excluir os dados de trabalho no
smartphone

Exemplo

Sua organização gerencia informações confidenciais que não podem ser compartilhadas com fontes
externas. Todos os usuários de aparelho BlackBerry em sua organização têm um aplicativo
personalizado em seus aparelhos que eles usam para controlar e para compartilhar informações de
clientes. Você pode usar esta regra e a regra de política de controle de aplicativos "O acesso a API
Dados corporativos é permitido?" para dar acesso de aplicativo personalizado ao conteúdo de
trabalho e evitar que todos os outros aplicativos de terceiros no aparelho acessem conteúdo de
trabalho como mensagens de email, informações de contato e informações de calendário.

Regras
relacionadas

A regra da política de controle de aplicativo "O acesso a API Dados corporativos é permitido" afeta
esta regra. A regra de política de controle de aplicativos "O acesso aos dados corporativos é
permitido" especifica se um aplicativo de terceiros ou um aplicativo de complemento está autorizado
a acessar dados de trabalho. Para fazer com que esta regra afete aplicativos de terceiros, você deve
definir a regra de política de controle de aplicativo "O acesso a API Dados corporativos é permitido"
como Não permitido o aplicativo de terceiros.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3
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Regra de política de TI Solicitar recursos de trabalho
para conduzir atividades comerciais
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry deve usar recursos de trabalho (por exemplo, contas
de e-mail de trabalho ou calendários de trabalho) quando um usuário do aparelho BlackBerry conduz
a atividade de trabalho (por exemplo, enviando uma mensagem de e-mail a um contato comercial ou
programar um compromisso de comercial).

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Habilitar separação de conteúdo de trabalho afeta esta regra. O aparelho
usará esta regra somente se você configurar a regra de política de TI Habilitar separação de conteúdo
de trabalho como Sim.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regra de política de TI Domínios de trabalho
Descrição

Esta regra especifica uma lista de recursos (por exemplo, nomes de domínio, nomes de servidor e
domínios de endereço de e-mail) que um aparelho BlackBerry identifica como recursos de trabalho.
Se você listar um domínio, todos os sub-domínios do domínio são incluídos automaticamente. Se você
listar vários recursos, separe-os com uma vírgula (,), ponto-e-vírgula (;) ou espaço. Por exemplo, sua
organização tem vários domínios, digite exemplo.com, exemplo.net, exemplo.org.
Se você definir essa regra, o aparelho adverte um usuário de aparelho BlackBerry quando uma
mensagem de e-mail inclui um endereço de e-mail que não pertence a um domínio de trabalho. O
aparelho realça em amarelo endereços de e-mail que não pertencem ao domínio de trabalho. Se o
usuário tentar encaminhar um e-mail de trabalho a um endereço de e-mail que não pertença ao
domínio de trabalho ou incluir em uma resposta um endereço de e-mail que não pertença ao domínio
de trabalho, o aparelho também exibirá uma mensagem de aviso.

42

Guia de referência de políticas

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regras de política de TI

Grupo de políticas de sincronização do PIM
Regra de política de TI Desabilitar todas as
sincronizações sem fio
Descrição

Esta regra especifica se a sincronização sem fio de dados ficará desativada. Defina esta regra para
Sim para desativar todas as sincronizações sem fio de dados, exceto as reconciliações sem fio de e-mail. Esta regra evita as seguintes ações:
•

Sincronização sem fio de entradas de contatos, entradas de calendário, filtros de e-mail, tarefas e
notas

•

Sincronização sem fio de todas as informações de logs

•

O backup sem fio de dados, incluindo os dados de configuração de aparelhos BlackBerry

•

Carregamentos sem fio em massa

•

Ativação de aparelhos pela rede sem fio

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0
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Grupo de políticas de aplicativos PGP
As regras de política de TI no grupo de políticas de aplicativos PGP são aplicáveis a aparelhos BlackBerry que executam o
PGP Support Package para smartphones BlackBerry. Para obter mais informações sobre o uso do PGP Support Package
para smartphones BlackBerry, consulte PGP Support Package for BlackBerry Devices Security Technical Overview (Visão
geral técnica de segurança do PGP Support Package para aparelhos BlackBerry).

Regra de política de TI Codificações de conteúdo
permitidas para PGP
Descrição

Esta regra especifica os algoritmos de criptografia que um aparelho BlackBerry pode usar para
criptografar mensagens protegidas por PGP. Para manter a compatibilidade com a maioria dos
clientes PGP, use criptografia por DES triplo e CAST. Por padrão, um aparelho é projetado para
criptografar mensagens de e-mail usando criptografia por DES triplo se não reconhecer os recursos de
descriptografia disponíveis para um destinatário.

Exemplo

Sua organização implementou a tecnologia PGP para proteger mensagens de e-mail e outros dados
eletrônicos que os funcionários enviam e recebem. Você instala o PGP Support Package para
smartphones BlackBerry em aparelhos para permitir que os usuários de aparelho BlackBerry enviem
e recebam mensagens de e-mail PGP e PIN.
Sua organização suporta somente o uso dos padrões AES e DES Triplo, então você usa esta regra para
permitir que os aparelhos usem essas cifras de conteúdo somente para criptografar mensagens PGP.

Possíveis
valores

•

AES (256 bits)

•

AES (192 bits)

•

AES (128 bits)

•

CAST (128 bits)

•

DES triplo

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI PGP Allowed Encrypted
Attachment Mode (Modo de anexo criptografado
permitido por PGP)
Descrição

Esta regra especifica o modo para recuperar informações de anexos protegidos por PGP em um
aparelho BlackBerry.

Exemplo

Os padrões de segurança em sua organização especificam que os usuários devem abrir anexos de
mensagens criptografadas PGP em seus computadores somente em um ambiente de trabalho
altamente seguro. Você pode usar esta regra para impedir que os usuários recuperem anexos
criptografados PGP em seus aparelhos.

Possíveis
valores

•

Nenhum

•

Manual

•

Automático

Valor padrão

•

Automático

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Tipos de criptografia permitidos
para PGP
Descrição

Esta regra especifica os tipos de criptografia que um aparelho BlackBerry pode usar para mensagens
protegidas por PGP.

Exemplo

Sua organização gerencia informações que exigem um alto nível de segurança. Você pode usar esta
regra para suportar tanto criptografia PGP como criptografia convencional para as mensagens de e-mail que são enviadas e recebidas em aparelhos.
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Possíveis
valores

•

Apenas PGP baseado em chave

•

Apenas convencional

•

Ambos

Valor padrão

•

Ambos

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.0

•

BlackBerry Device Software 4.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regras de política de TI

Regra de política de TI Forçar assinatura digital de PGP
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry deve assinar digitalmente todas as mensagens
protegidas por PGP que ele envia. Se você aplicar esta regra, poderá substituir as configurações de
política de e-mail no PGP Universal Server.

Exemplo

Sua organização implementou a tecnologia PGP para proteger mensagens de e-mail e outros dados
eletrônicos que os funcionários enviam e recebem. Você instala o PGP Support Package para
smartphones BlackBerry em aparelhos para permitir que os usuários de aparelho BlackBerry enviem
e recebam mensagens de e-mail PGP e PIN.
Os padrões de segurança de sua organização requerem que todas as mensagens de email devem ser
assinadas digitalmente. Uma assinatura digital é usada para certificar que a mensagem foi enviada do
usuário correto. Você pode usar esta regra para adicionar assinaturas digitais a todas as mensagens
PGP enviadas de aparelhos.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI PGP Forçar mensagens
criptografadas de PGP
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry deve criptografar todas as mensagens protegidas por
PGP que ele envia. Se você aplicar esta regra, poderá substituir as configurações de política de e-mail
no PGP Universal Server.

Exemplo

Sua organização implementou a tecnologia PGP para proteger mensagens de e-mail e outros dados
eletrônicos que os funcionários enviam e recebem. Você instala o PGP Support Package para
smartphones BlackBerry em aparelhos para permitir que os usuários de aparelho BlackBerry enviem
e recebam mensagens de e-mail PGP e PIN.
Para atender aos requisitos de comunicação móvel altamente segura de sua organização, você pode
usar esta regra para fazer com que os aparelhos criptografem todas as mensagens de e-mail que os
usuários encaminham ou respondem usando criptografia PGP.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Tamanho mínimo de chave DH
segura para PGP
Descrição

Esta regra especifica o tamanho mínimo de chave Diffie-Hellman a ser usado com mensagens
protegidas por PGP.

Exemplo

Os aparelhos BlackBerry usam chaves públicas PGP e chaves privadas PGP para criptografar e
descriptografar mensagens de e-mail. As chaves PGP podem usar o algoritmo DH para criptografia e
descriptografia. O comprimento da chave em bits é um fator importante na determinação da
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intensidade da chave. Sua organização suporta um comprimento de chave mínimo de 512 bits para
chaves que usam o algoritmo DH, então você especifica 512 bits para esta regra permitir que os
aparelhos suportem chaves PGP deste comprimento ou maior.
Possíveis
valores

•

512 a 4096 bits

Valor padrão

•

1024 bits

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra da política de TI Tamanho mínimo de chave DSA
segura para PGP
Descrição

Esta regra especifica o tamanho mínimo de chave DSA a ser usado com mensagens protegidas por
PGP. O intervalo permitido é de 512 a 1024 bits.

Exemplo

Os aparelhos BlackBerry usam chaves públicas PGP e chaves privadas PGP para criptografar e
descriptografar mensagens de e-mail. As chaves PGP podem usar o algoritmo DSA para criptografia e
descriptografia. O comprimento da chave em bits é um fator importante na determinação da
intensidade da chave. Sua organização suporta um comprimento de chave mínimo de 512 bits para
chaves que usam o algoritmo DSA, então você especifica 512 bits para esta regra permitir que os
aparelhos suportem chaves PGP deste comprimento ou maior.

Possíveis
valores

•

512 a 1024 bits

Valor padrão

•

1024 bits

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI Tamanho mínimo de chave RSA
segura para PGP
Descrição

Esta regra especifica o tamanho mínimo de chave RSA (em bits) a ser usado com mensagens
protegidas por PGP.

Exemplo

Os aparelhos BlackBerry usam chaves públicas PGP e chaves privadas PGP para criptografar e
descriptografar mensagens de e-mail. As chaves PGP podem usar o algoritmo RSA para criptografia e
descriptografia. O comprimento da chave em bits é um fator importante na determinação da
intensidade da chave. Sua organização suporta um comprimento de chave mínimo de 512 bits para
chaves que usam o algoritmo RSA, então você especifica 512 bits para esta regra permitir que os
aparelhos suportem chaves PGP deste comprimento ou maior.

Possíveis
valores

•

512 a 4096 bits

Valor padrão

•

1024 bits

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI PGP More All and Send Mode
(Modo Mais Tudo e Enviar para PGP)
Descrição

Esta regra especifica o modo que um aparelho BlackBerry usa para recuperar o texto completo de
uma mensagem de e-mail quando um usuário de aparelho BlackBerry responde ou encaminha uma
mensagem de e-mail.

Exemplo

Por padrão, os usuários de aparelho BlackBerry devem solicitar o texto completo de mensagens de
email a que eles respondem ou encaminham como mensagens PGP de seus aparelhos. Você pode
usar esta regra para fazer com que os aparelhos recuperem e exibam automaticamente o texto
completo de mensagens a que os usuários respondem ou encaminham como mensagens PGP.
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Possíveis
valores

•

Automático

•

Manual

•

Nenhuma

Valor padrão

•

Manual

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regras de política de TI

Regra de política de TI Método de inscrição universal
para PGP
Descrição

Esta regra especifica o método que um usuário de aparelho BlackBerry deve usar para inscrever-se
com o PGP Universal Server em um aparelho BlackBerry. O usuário deve enviar as informações de
inscrição ao PGP Universal Server antes de o usuário enviar e receber mensagens protegidas por PGP
no aparelho.

Exemplo

Para suportar criptografia PGP com o PGP Universal Server, os usuários de aparelhos BlackBerry
devem inscrever seus aparelhos no PGP Universal Server de sua organização. Por padrão, a inscrição
com base em e-mail é usada para inscrever os aparelhos no PGP Universal Server. Para atender aos
requisitos de segurança de sua organização, você pode usar esta regra para impor um método
alternativo que requer que os usuários especifiquem seu nome de usuário do domínio e senha para
inscrever seus aparelhos.

Possíveis
valores

•

Inscrição de nome de usuário/senha de domínio

•

Inscrição por e-mail

Valor padrão

•

Inscrição com base em e-mail

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI PGP Tempo limite em cache da
política universal do PGP
Descrição

Esta regra especifica o tempo que um aparelho BlackBerry armazena em cache o endereço do PGP
Universal Server.

Exemplo

Os aparelhos BlackBerry recuperam a política de e-mail do PGP Universal Server para determinar se
devem assinar, criptografar, ou assinar e criptografar mensagens de e-mail. Se a política de e-mail
não é alterada com frequência, você pode definir esta regra de modo que os aparelhos recuperem a
política de e-mail do PGP Universal Server a cada 48 horas.

Possíveis
valores

•

4 a 48 horas

Valor padrão

•

24 horas

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Endereço do PGP Universal
Server
Descrição

Esta regra especifica o endereço do PGP Universal Server da sua organização. O PGP Universal Server
aplica políticas de e-mail configuradas pelo administrador do PGP Universal Server. Configure esta
regra para requerer que o usuário de aparelho BlackBerry registre com o PGP Universal Server. Um
aparelho BlackBerry que está registrado com o PGP Support Package para aparelhos BlackBerry
garantirá a conformidade com políticas de e-mail para todas as mensagens.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

PGP Support Package para smartphones BlackBerry 4.1

•

BlackBerry Device Software 4.1
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Introdução à
regra

•

Regras de política de TI

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Grupo de políticas de aplicativos de valor
agregado da RIM
Regra de política de TI Desabilitar o acesso a dados do
organizador para aplicativos de rede social
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry deve impedir que os aplicativos de rede social
acessem os dados do organizador.

Exemplo

Os membros da equipe de suporte em uma faculdade usam Facebook para smartphones BlackBerry
para compartilharem informações sobre cursos, programações de monitoramento e ajudar contatos.
Você pode permitir que aplicativos de rede social acessem informações de calendário e informações
de contato em aparelhos de modo que a equipe de suporte possa compartilhar as informações com
estudantes que usam o aplicativo.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3
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Grupo de políticas de segurança
Regra de política de TI Permitir conexões externas
Descrição

Esta regra especifica se aplicativos, incluindo de terceiros, podem iniciar conexões externas (como
para gateways WAP).

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Permitir redefinição do timer de
inatividade
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry permite que aplicativos de terceiros reconfigurarem
o valor de tempo de espera de inatividade no aparelho e ignorarem o valor de limite de tempo para a
senha do aparelho.
Para obter mais informações sobre o tempo de inatividade, acesse www.blackberry.com/go/apiref
para ler a classe EventInjector e o método Backlight.enable() na referência de API para o BlackBerry
Java Development Environment.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não
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Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regras de política de TI

Regra de política de TI Permitir conexões em canais
divididos
Descrição

Esta regra especifica se aplicativos, incluindo de terceiros, podem abrir simultaneamente conexões
internas e externas em um aparelho BlackBerry. Um aplicativo pode criar um problema de segurança
se abrir conexões internas e externas ao mesmo tempo porque o aplicativo pode coletar dados de
dentro do firewall e o enviar fora do firewall.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Permitir que aplicativos de
terceiros usem porta serial
Descrição

Esta regra especifica se os aplicativos de terceiros podem usar a porta serial, IrDA ou USB no aparelho
BlackBerry.

Exemplo

Os usuários de aparelho BlackBerry em sua organização usam um aplicativo personalizado que
permite que eles carreguem para seus computadores dados de clientes que eles coletam durante
visitas fora do local de trabalho. O aplicativo requer o uso da porta USB em aparelhos para conectar a
computadores. Você pode usar esta regra para permitir que o aplicativo use a porta USB em
aparelhos.
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Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regras de política de TI

Regra de política de TI Intensidade da proteção de
conteúdo
Descrição

Esta regra especifica a força criptográfica que um aparelho BlackBerry usa para proteção de
conteúdo de dados que recebe quando está travado. Quando você especifica um valor para esta
regra, a proteção de conteúdo é ativada. Se você definir esta regra como Seguro, o aparelho usará
uma chave pública ECC de 160 bits. Se você definir esta regra como Mais seguro, o aparelho usará
uma chave pública ECC de 283 bits. Se você definir esta regra como Segurança máxima, o aparelho
usará uma chave pública ECC de 571 bits.
Para aparelhos que executam o BlackBerry Device Software 5.0 e posterior com memória interna do
aparelho, esta regra também criptografa a memória interna do aparelho com a senha de usuário do
aparelho BlackBerry e uma chave gerada pelo aparelho. Os arquivos de mídia na memória interna do
aparelho não são criptografados a menos que você configure a regra de política de TI Criptografia em
arquivos de mídia na memória interna do aparelho.
Para aparelhos que executam o BlackBerry Device Software 4.7 e anterior, você pode configurar a
regra de política de TI Nível de criptografia do sistema de arquivos externo para criptografar arquivos
de mídia no cartão de memória.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Senha obrigatória afeta esta regra. Um aparelho usará esta regra somente se
a regra de política de TI Senha obrigatória for configurada como Sim.
Esta regra afeta a regra de política de TI Tamanho mínimo da senha. Se esta regra for configurada
como Mais seguro, você deve configurar a regra de política de TI Tamanho mínimo da senha como 12
caracteres. Se esta regra for configurada como Segurança máxima, você deve configurar a regra de
política de TI Tamanho mínimo da senha como 21 caracteres.

Possíveis
valores

•

Segura
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•

Mais seguro

•

Segurança máxima

Valores padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Desabilitar criptografia de
transporte 3DES
Descrição

Esta regra especifica se deve-se impedir que um BlackBerry use o algoritmo DES triplo para
criptografar e descriptografar dados.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Desabilitar memória externa
Descrição

Esta regra especifica se deve-se impedir o usuário do aparelho BlackBerry de acessar o cartão de
memória em um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não
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Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Desabilitar GPS
Descrição

Esta regra especifica se o recurso GPS é ativado em um aparelho BlackBerry. Se você definir esta
regra como Sim, o BlackBerry Maps não funcionará e os aplicativos não poderão acessar as API do
GPS do aparelho.

Regras
relacionadas

Esta regra afeta a configuração da regra de política de controle de aplicativos "O acesso à API de GPS
é permitido". Esta regra substitui a configuração da regra de política de aplicativos "O acesso à API de
GPS é permitido".

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.3

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Desabilitar modem IP
Descrição

Esta regra especifica se o modem IP está disponível em um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Yes (Sim)

•

No (Não)

Valor padrão

•

No (Não)

57

Guia de referência de políticas

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Desabilitar armazenamento em
massa USB
Descrição

Esta regra especifica se o armazenamento em massa USB e o protocolo de transferência de mídia
serão ativados. O protocolo de transferência de mídia permite que um usuário do aparelho BlackBerry
transfira arquivos de mídia de um computador ou do BlackBerry Desktop Manager para um aparelho
BlackBerry ou cartão de memória. Quando você transfere arquivos usando o protocolo de
transferência de mídia, o aparelho não protege os arquivos usando a proteção de conteúdo e não
criptografa os dados no cartão de memória, mesmo que você configure a regra de política de TI Nível
de criptografia de sistema de arquivos externo.
Este recurso não está disponível para o BlackBerry Desktop Manager 4.2.2 porque o Roxio Media
Manager usa o protocolo de transferência de mídia para transferir arquivos.
Para obter mais informações sobre como proteger os dados que um aparelho armazena em um cartão
de memória, consulte a BlackBerry Enterprise Solution Security Technical Overview (Visão geral
técnica da segurança do BlackBerry Enterprise Solution).

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valores padrão

•

Sim na política de TI padrão.

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI Proibir downloads de aplicativos
de terceiros
Descrição

Esta regra especifica se um usuário de aparelho BlackBerry pode instalar ou atualizar aplicativos em
um aparelho BlackBerry usando o BlackBerry Browser ou o BlackBerry App World.
Se você definir esta regra como Sim, o usuário não poderá instalar nem atualizar aplicativos no
aparelho usando o BlackBerry Browser ou o BlackBerry App World. O usuário pode instalar ou pode
atualizar um aplicativo que o Research In Motion cria usando o BlackBerry Desktop Software. Esta
regra não se aplica a aplicativos de Add-on da RIM em configurações de software.
Se você definir esta regra como Sim, o BlackBerry Administration Service impedirá o uso de uma
configuração de software para instalar aplicativos de terceiros assinados digitalmente com teclas de
assinatura de código no aparelho. Depois que você aplicar esta regra, os aplicativos de terceiros
assinados serão removidos do aparelho e o usuário não poderá reinstalá-los.

Regras
relacionadas

Esta regra afeta a regra de política de TI Regra de restrição de aplicativos. Se você definir esta regra
como Sim, ela assume precedência sobre a regra de política de TI Regra de Restrição de Aplicativo.
Esta regra afeta a regra de política de TI Regra de restrição de categorias. Se você definir esta regra
como Sim, ela assume precedência sobre a regra de política de TI Regra de Restrição de Categoria.
Esta regra é afetada pela regra de política de TI Métodos de instalação de aplicativo. Se você não
permitir métodos específicos de aplicativo usando a regra de Métodos de instalação de aplicativo,
essa regra terá precedência no BlackBerry 7.1 e em aparelhos mais recentes.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valores padrão

•

Não na política de TI padrão

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de TI Criptografia de arquivos de
mídia da memória interna do aparelho
Descrição

Esta regra especifica se os arquivos de mídia que se encontram na memória interna de um aparelho
BlackBerry são criptografados com a senha de usuário do aparelho BlackBerry e a chave gerada pelo
aparelho.

Regras
relacionadas

A regra de política de TI Intensidade da proteção de conteúdo afeta esta regra. O aparelho pode usar
essa regra apenas se você configurar a regra de política de TI Intensidade da proteção de conteúdo.

Possíveis
valores

•

Permitido

•

Obrigatório

•

Não permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Nível de criptografia de sistema
de arquivos externo
Descrição

Esta regra especifica o nível de criptografia que o aparelho BlackBerry usa para criptografar arquivos
que ele armazena em um cartão de mídia. Você pode usar esta regra para exigir que o aparelho
criptografe um cartão de memória, seja incluindo ou excluindo arquivos do cartão de memória. Não é
possível usar esta regra para criptografar arquivos que o usuário do aparelho BlackBerry transfere
para o cartão de mídia manualmente (por exemplo, de um aparelho de armazenamento em massa
USB).
As chaves mestras do cartão de mídia são armazenadas no cartão de mídia. O aparelho foi projetado
para usar essas chaves mestras para descriptografar e criptografar arquivos no cartão de mídia. O
aparelho foi projetado para usar a chave do aparelho, uma senha fornecida pelo usuário ou ambas
para criptografar as chaves mestras.
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Possíveis
valores

Regras de política de TI

•

Criptografar para senha do usuário (excluindo diretórios multimídia)

•

Criptografar para senha do usuário (incluindo diretórios multimídia)

•

Criptografar a chave do aparelho (excluindo diretórios multimídia)

•

Criptografar a chave do aparelho (incluindo diretórios multimídia)

•

Criptografar para senha do usuário e chave do aparelho (excluindo diretórios multimídia)

•

Criptografar para senha do usuário e chave do aparelho (incluindo diretórios multimídia)

•

Não é obrigatório

Valores padrão

•

Não é obrigatório

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Forçar bloqueio no estojo
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry é bloqueado quando um usuário do BlackBerry o
coloca em um estojo.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valores padrão

•

Não na política de TI padrão

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de TI Padrão de senha obrigatória
Descrição

Esta regra especifica o padrão necessário para uma senha de aparelho BlackBerry. Um caractere no
padrão de senha especifica o tipo de caractere permitido em sua posição na senha. As senhas podem
conter apenas caracteres Latim-1. Se você configurar esta regra, um usuário de aparelho BlackBerry
somente poderá criar uma senha maior ou igual ao tamanho padrão no aparelho. Os caracteres de
senha que excedem o tamanho padrão podem ser letras, números ou símbolos.
Você pode usar os seguintes caracteres para especificar o padrão de senha:
•

a: permite qualquer letra

•

A: permite somente letras maiúsculas

•

c: permite qualquer consoante

•

C: permite somente consoantes maiúsculas

•

v: permite qualquer vogal

•

V: permite somente vogais maiúsculas

•

N, n ou #: permite somente números

•

S, s ou @: permite somente símbolos

•

?: permite qualquer letra, número ou símbolo

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Redefinir padrões de fábrica em
limpeza
Descrição
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quando recebe o comando de administração de TI Excluir todos os dados do aparelho e desabilitar
aparelho pela rede sem fio.
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Regras de política de TI

Para aparelhos que executam o BlackBerry Device Software 5.0 e posterior, esta regra é imposta
remotamente (quando um administrador apaga os dados em um aparelho remotamente) e
localmente (por exemplo, quando um usuário do aparelho BlackBerry excede o número máximo de
vezes que o usuário pode tentar digitar a senha ou apaga todos os dados no aparelho).
No caso de aparelhos com versões do BlackBerry Device Software 4.7 e anteriores, esta regra se
aplica somente quando um administrador apaga os dados remotamente.
Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Hashes seguros de arquivo cod
de transcodificação
Descrição

Esta regra especifica os hashes dos arquivos .cod de um transcoder que um aparelho BlackBerry deve
registrar o transcoder. Defina cada hash em formato hexadecimal e separe múltiplos valores com uma
vírgula (,).

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3
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Grupo de políticas de aplicativos S/MIME
As regras de política de TI no grupo de políticas de aplicativos S/MIME são aplicáveis a aparelhos BlackBerry que estão
executando o S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry. Para obter mais informações sobre o uso do S/
MIME Support Package para smartphones BlackBerry, consulte Visão geral técnica de segurança do S/MIME Support
Package para aparelhos BlackBerry S/MIME.

Regra de política de TI Endereço de e-mail do servidor
de mensagens do Entrust [EMS]
Descrição

Esta regra especifica o endereço de e-mail para o Entrust Entelligence Messaging Server da sua
organização.

Exemplo

Sua organização usa um Entrust Entelligence Messaging Server para proteger as mensagens de e-mail
que os funcionários enviam. Você pode usar esta regra para permitir que aparelhos BlackBerry se
comuniquem com o EMS e suportem a funcionalidade de EMS que se integra aos aparelhos.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Codificações de conteúdo
permitidas para S/MIME
Descrição

Esta regra especifica os algoritmos de criptografia que um aparelho BlackBerry pode usar para
criptografar mensagens de e-mail protegidas por S/MIME.
Para manter a compatibilidade com a maioria dos clientes S/MIME, use criptografia por DES triplo e
um dos algoritmos RC2. Por padrão, o aparelho é projetado para criptografar mensagens de e-mail
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usando criptografia por DES triplo se não reconhecer os recursos de descriptografia disponíveis para o
destinatário.
Exemplo

Você instala o S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry nos aparelhos para permitir
que os usuários enviem e recebam mensagens de e-mail assinadas com S/MIME e assinadas com S/
MIME e criptografadas e mensagens PIN.
Sua organização suporta somente o uso de AES e DES Triplo, então você usa esta regra para permitir
que os aparelhos usem essas cifras de conteúdo somente para criptografar mensagens S/MIME.

Possíveis
valores

•

AES (256 bits)

•

AES (192 bits)

•

AES (128 bits)

•

CAST (128 bits)

•

RC2 (128 bits)

•

DES triplo

•

RC2 (64 bits)

•

RC2 (40 bits)

Valor padrão

•

AES (256 bits), AES (192 bits), AES (128 bits), CAST (128 bits), RC2 (128 bits) e Triple DES

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 1.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Modo de anexo criptografado
permitido para S/MIME
Descrição

Esta regra especifica o modo para recuperar informações de anexos protegidos por S/MIME em um
aparelho BlackBerry.

Exemplo

Os padrões de segurança em sua organização especificam que os usuários de aparelhos BlackBerry
devem abrir anexos de mensagens BlackBerry em seus computadores somente em um ambiente de
trabalho altamente seguro. Você pode usar esta regra para impedir que os usuários recuperem anexos
S/MIME-encrypted em seus aparelhos.
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Possíveis
valores

•

Automático

•

Manual

•

Nenhuma

Valor padrão

•

Automático

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regras de política de TI

Regra de política de TI Tipos de criptografia permitidos
para S/MIME
Descrição

Esta regra especifica os tipos de criptografia que um aparelho BlackBerry pode usar com mensagens
de e-mail protegidas por S/MIME.

Exemplo

Alguns usuários em sua organização planejam um projeto confidencial e desejam manter a segurança
de suas mensagens de e-mail. Você instala o S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry
nos aparelhos para permitir que os usuários de aparelhos BlackBerry enviem e recebam mensagens
de e-mail assinadas com S/MIME e assinadas com S/MIME e criptografadas e mensagens PIN. Você
pode configurar esta regra de política de TI de modo que os usuários devam usar uma senha
compartilhada para criptografar e descriptografar as mensagens de e-mail.

Possíveis
valores

•

Criptografia com base em certificado

•

Criptografia com base em senha

•

Ambos

Valor padrão

•

Ambos

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.6

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI Forçar assinatura digital de S/
MIME
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry envia todas as mensagens de e-mail com proteção S/
MIME com uma assinatura digital.

Exemplo

Você instala o S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry nos aparelhos para permitir
que os usuários enviem e recebam mensagens de e-mail assinadas com S/MIME e assinadas com S/
MIME e criptografadas e mensagens PIN.
Os padrões de segurança de sua organização requerem que todas as mensagens de email devem ser
assinadas digitalmente. Uma assinatura digital é usada para certificar que uma mensagem de e-mail
foi enviada do usuário correto. Você pode usar esta regra para adicionar assinaturas digitais a todas as
mensagens S/MIME que os usuários enviam de aparelhos.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 1.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Forçar mensagens
criptografadas de S/MIME
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry criptografa todas as mensagens de e-mail que um
usuário do aparelho BlackBerry envia usando criptografia S/MIME.

Exemplo

Você instala o S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry nos aparelhos para permitir
que os usuários enviem e recebam mensagens de e-mail assinadas com S/MIME e assinadas com S/
MIME e criptografadas e mensagens PIN.
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Para atender aos requisitos de comunicação móvel altamente segura de sua organização, você pode
usar esta regra para fazer com que os aparelhos criptografem todas as mensagens de e-mail que os
usuários encaminham ou respondem usando criptografia S/MIME.
Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 1.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Tamanho mínimo de chave DH
segura para S/MIME
Descrição

Esta regra especifica o tamanho mínimo de chave Diffie-Hellman a ser usado com mensagens de e-mail com proteção S/MIME.

Exemplo

Os aparelhos BlackBerry usam chaves públicas S/MIME e chaves privadas S/MIME para criptografar e
descriptografar mensagens de e-mail. As chaves S/MIME podem usar o algoritmo DH para criptografia
e descriptografia. O comprimento da chave em bits é um fator na determinação da intensidade da
chave. Sua organização suporta um comprimento de chave mínimo de 512 bits para chaves que
usam o algoritmo DH, então você especifica 512 bits para esta regra permitir que os aparelhos
suportem chaves S/MIME deste comprimento ou maior.

Possíveis
valores

•

512 a 4096 bits

Valor padrão

•

1024 bits

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 1.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI Tamanho mínimo de chave DSA
segura para S/MIME
Descrição

Esta regra especifica o tamanho de chave DSA mínimo que um aparelho BlackBerry usa com
mensagens de e-mail com proteção S/MIME.

Exemplo

Os aparelhos BlackBerry usam chaves públicas S/MIME e chaves privadas S/MIME para criptografar e
descriptografar mensagens de e-mail. As chaves S/MIME podem usar o algoritmo DSA para
criptografia e descriptografia. O comprimento da chave em bits é um fator na determinação da
intensidade da chave. Sua organização suporta um comprimento de chave mínimo de 512 bits para
chaves que usam o algoritmo DSA, então você especifica 512 bits para esta regra permitir que os
aparelhos suportem chaves S/MIME deste comprimento ou maior.

Possíveis
valores

•

512 a 1024 bits

Valor padrão

•

1024 bits

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 1.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regra de política de TI Tamanho mínimo de chave ECC
segura para S/MIME
Descrição

Esta regra especifica o tamanho de chave ECC mínimo que um aparelho BlackBerry usa com
mensagens de e-mail com proteção S/MIME.

Exemplo

Os aparelhos BlackBerry usam chaves públicas S/MIME e chaves privadas S/MIME para criptografar e
descriptografar mensagens de e-mail. As chaves S/MIME podem usar o algoritmo ECC para
criptografia e descriptografia. O comprimento da chave em bits é um fator na determinação da
intensidade da chave. Sua organização suporta um comprimento de chave mínimo de 160 bits para
chaves que usam o algoritmo ECC, então você especifica 160 bits para esta regra permitir que os
aparelhos suportem chaves S/MIME deste comprimento ou maior.
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Possíveis
valores

•

163 a 571 bits

Valor padrão

•

163 bits

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 1.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Regras de política de TI

Regra de política de TI Tamanho mínimo de chave RSA
segura para S/MIME
Descrição

Esta regra especifica o tamanho de chave RSA mínimo que um aparelho BlackBerry usa com
mensagens de e-mail com proteção S/MIME.

Exemplo

Os aparelhos BlackBerry usam chaves públicas S/MIME e chaves privadas S/MIME para criptografar e
descriptografar mensagens de e-mail. As chaves S/MIME podem usar o algoritmo RSA para
criptografia e descriptografia. O comprimento da chave em bits é um fator na determinação da
intensidade da chave. Sua organização suporta um comprimento de chave mínimo de 512 bits para
chaves que usam o algoritmo RSA, então você especifica 512 bits para esta regra permitir que os
aparelhos suportem chaves S/MIME deste comprimento ou maior.

Possíveis
valores

•

512 a 4096 bits

Valor padrão

•

1024 bits

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 3.6

•

S/MIME Support Package para smartphones BlackBerry 1.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2
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Regra de política de TI Modo Mais Tudo e Enviar para
S/MIME
Descrição

Esta regra especifica o modo que um aparelho BlackBerry usa para recuperar o texto completo de
uma mensagem de e-mail se um usuário de aparelho BlackBerry responde ou encaminha a
mensagem de e-mail.

Exemplo

Por padrão, os usuários de aparelho BlackBerry devem solicitar o texto completo de mensagens de
email a que eles respondem ou encaminham como mensagens S/MIME de seus aparelhos. Você pode
usar esta regra para fazer com que os aparelhos recuperem e exibam automaticamente o texto
completo de mensagens de e-mail a que os usuários respondem ou encaminham como mensagens S/
MIME.

Possíveis
valores

•

Automático

•

Manual

•

Nenhuma

Valor padrão

•

Manual

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP2

Grupo de políticas de VPN
Regra de política de TI Nome de usuário VPN
Descrição

Esta regra especifica o nome de usuário padrão que um aparelho BlackBerry usa para efetuar login no
servidor VPN da organização. Especifique um valor para esta regra se você desejar configurar um
nome de usuário padrão para todas as contas de usuário. Se um usuário de aparelho BlackBerry
digitar um nome de usuário no aparelho manualmente, as atualizações de política de TI substituirão
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ou excluirão o valor que o usuário digitar. Para manter o valor no aparelho, verifique se a regra
atualizada usa o mesmo valor que esta regra.
Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de TI Senha de usuário VPN
Descrição

Esta regra especifica a senha padrão que um aparelho BlackBerry usa para efetuar login no servidor
VPN da organização. Especifique um valor para esta regra se você desejar configurar uma senha
padrão para todas as contas de usuário. Se um usuário de aparelho BlackBerry digitar uma senha no
aparelho manualmente, as atualizações de política de TI substituirão ou excluirão o valor que o
usuário digitar. Para manter o valor no aparelho, verifique se a regra atualizada usa o mesmo valor que
esta regra.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Grupo de políticas de Wi-Fi
O nome anterior deste grupo de políticas era WLAN.

Regra de política de TI Desabilitar Wi-Fi
Descrição
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Possíveis
valores

•

Yes (Sim)

•

No (Não)

Valor padrão

•

No (Não)

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Grupo de políticas Wired Software Updates
(Atualizações com fio de software)
As regras de política de TI no grupo de políticas Atualizações com fio de software aplicam-se ao processo de atualização do
BlackBerry Device Software quando um usuário de aparelho BlackBerry conecta um aparelho BlackBerry a um
computador.

Regra de política de TI Permitir carregamento de
software na Web
Descrição

Esta regra especifica se um usuário de aparelho BlackBerry pode atualizar o BlackBerry Device
Software usando o recurso de carregamento de software na Internet.

Exemplo

Sua organização tem uma pequena equipe de TI. Você deseja que os funcionários possam atualizar o
BlackBerry Device Software em seus aparelhos sem ter que solicitar uma atualização ao
departamento de TI. Você pode usar esta regra para permitir que os usuários atualizem o BlackBerry
Device Software usando o site da Web de Atualização BlackBerry Device Software (
www.blackberry.com/update).

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não
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Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de TI

Regra de política de TI Backup de serviços
criptográficos
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry pode fazer backup de dados de serviços
criptográficos quando um usuário de aparelho BlackBerry atualiza o BlackBerry Device Software. Um
serviço criptográfico é qualquer serviço que usa uma tecla criptográfica para proteger a comunicação
no aparelho. Se você permitir que o aparelho faça backup de dados de serviços criptográficos, o
aparelho poderá continuar a usar um serviço criptográfico depois que o processo de carregamento do
software for concluído, sem exigir que o usuário reative o aparelho manualmente.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Grupo de políticas de atualizações de
software por conexão sem fio
Regra de política de TI Disallow Patch Download Over
Roaming WAN (Proibir download de patch por WAN
em roaming)
Descrição

Esta regra especifica se deve-se evitar que um aparelho BlackBerry faça download de atualizações do
BlackBerry Device Software usando uma conexão WAN em roaming.

Exemplo

Não é recomendado que os usuários de aparelho BlackBerry atualizem o BlackBerry Device Software
na rede sem fio usando uma conexão WAN em roaming, porque este tipo de conexão não atende aos
requisitos de segurança e padrões de uso da rede de sua organização. Você pode usar esta regra para
evitar que os usuários atualizem o BlackBerry Device Software usando uma conexão WAN em
roaming.

Possíveis
valores

•

Yes (Sim)

•

No (Não)

Valor padrão

•

No (Não)

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.5

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Definições de configuração

5

Definições de configuração para perfis Wi-Fi
Configuração Associated Certificate Authority
Configuration (Configuração de autoridade de
certificação associada)
Descrição

Esta configuração especifica o nome do perfil da autoridade de certificação na regra de política de TI
Nome do perfil da autoridade de certificação. O perfil da autoridade de certificação consiste em
credenciais que um aparelho BlackBerry pode usar para iniciar um processo de inscrição de
certificado. Depois que você associar um perfil da autoridade de certificação a um perfil Wi-Fi, poderá
atribuir o perfil Wi-Fi a uma conta de usuário e enviá-lo ao aparelho.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Configuração de Perfil de VPN associado
Descrição

Esta configuração especifica o nome do perfil VPN que você deseja associar ao perfil Wi-Fi.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.0
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Configuração Wi-Fi Permitir handover entre pontos de
acesso
Descrição

Esta configuração especifica se um aparelho BlackBerry pode executar handovers Wi-Fi entre pontos
de acesso sem fio.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Wi-Fi Permitir alterações no aparelho
portátil
Descrição

Esta configuração especifica se um usuário de aparelho BlackBerry poderá alterar as configurações
de política de TI de Wi-Fi em um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Configuração Wi-Fi Permitir salvar senha
Descrição

Esta configuração especifica se um usuário de aparelho BlackBerry poderá salvar senhas para
autenticação com uma rede Wi-Fi em um aparelho BlackBerry.
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Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Definições de configuração

Configuração Wi-Fi Tipo de banda
Descrição

Esta configuração especifica os tipos de banda nos quais você configura os pontos de acesso sem fio
de uma SSID específica para operação.

Possíveis
valores

•

802.11 a/b/g

•

802.11 b/g

•

802.11 a

•

802.11 b

Valor padrão

•

802.11 a/b/g

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.2

Configuração Modo de acesso Wi-Fi do BlackBerry
Infrastructure na Wi-Fi
Descrição

Esta configuração especifica se um aparelho BlackBerry pode se conectar ao BlackBerry
Infrastructure por uma rede Wi-Fi.

Configurações
relacionadas

Esta configuração afeta a regra de política de TI Modo de Acesso Wi-Fi da BlackBerry Infrastructure.
Quando você altera esta configuração, a regra de política de TI Modo de acesso Wi-Fi da BlackBerry
Infrastructure é anulada. Você pode usar esta opção para configurar o modo de acesso para uma rede
Wi-Fi específica e a regra de política de TI para configurar o modo de acesso para outras redes Wi-Fi.

78

Guia de referência de políticas

Definições de configuração

A regra de política de TI Modo de Acesso Wi-Fi da BlackBerry Infrastructure afeta esta configuração.
Se você desativar o acesso ao BlackBerry Infrastructure por uma rede Wi-Fi usando a regra de política
de TI Modo de acesso por Wi-Fi à BlackBerry Infrastructure, você não poderá anular a regra usando
esta configuração.
Possíveis
valores

•

Acesso não exige VPN

•

Acesso exige VPN

•

Acesso desabilitado

Valor padrão

•

Acesso não exige VPN

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Configuração Wi-Fi Gateway padrão
Descrição

Esta configuração especifica o gateway padrão no formato de endereço IP (por exemplo, 10.0.0.1)
que um aparelho BlackBerry pode usar se o DHCP for desativado no aparelho.

Configurações
relacionadas

O valor de configuração Configuração de DHCP Wi-Fi afeta esta configuração. O aparelho usará esta
configuração somente se você alterar a configuração Wi-Fi - Configuração de DHCP para Não.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Wi-Fi - ID da chave padrão - Configuração
Descrição

Esta configuração especifica a ID da chave WEP padrão. Verifique se a ID da chave WEP corresponde
à ID do ponto de acesso WEP e à chave WEP correspondente.

Possíveis
valores

•

1a4

Valor padrão

•

1
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Requisitos
mínimos

•

Definições de configuração

BlackBerry Device Software 4.0

Configuração Wi-Fi Configuração de DHCP
Descrição

Esta configuração especifica se a sua organização pode usar DHCP para configuração de rede
dinâmica. Se a sua organização usa uma rede Wi-Fi que inclui sub-redes, ative o DHCP para permitir
roaming entre as sub-redes.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Wi-Fi Desabilitar validação de certificado
do servidor
Descrição

Esta configuração especifica se um aparelho BlackBerry requer um certificado de uma autoridade de
certificação para autenticação do servidor quando ele usa o método de autenticação PEAP, EAP-TLS
ou EAP-TTLS para se conectar a uma rede Wi-Fi.
Se você alterar esta configuração para Yes (Sim), um certificado raiz não será requerido para o
método de autenticação PEAP, EAP-TLS ou EAP-TTLS.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0
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Configuração Wi-Fi Sufixo do domínio
Descrição

Esta configuração especifica o sufixo para o nome de domínio interno no formato FQDN.

Configurações
relacionadas

O valor de configuração Configuração de DHCP Wi-Fi afeta esta configuração. Configure esta opção
somente se você alterar a configuração Wi-Fi- Configuração de DHCP para Não para tornar o DHCP
indisponível.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Wi-Fi Método de aprovisionamento EAP-FAST
Descrição

Esta configuração especifica o tipo de método de provisionamento que um aparelho BlackBerry
poderá usar quando se autenticar em uma rede Wi-Fi usando a autenticação EAP-FAST com PAC.
Se você desejar que o servidor autentique o aparelho usando o nome de usuário e a senha da conta de
usuário e um certificado raiz quando o aparelho se conectar pela primeira vez, poderá selecionar a
opção Autenticado. O aparelho não se conecta ao servidor quando o servidor não fornece um
certificado raiz ao aparelho.
Se você desejar que o servidor autentique o aparelho usando o nome de usuário e senha da conta de
usuário sem autenticação do servidor, você pode selecionar a opção Anônima.
Se você desejar que o servidor autentique o aparelho usando o nome de usuário e a senha da conta de
usuário e desejar que as configurações no servidor determinem se deve ocorrer a autenticação do
servidor, poderá selecionar a opção Ambos. Se o servidor fornecer um certificado raiz, o aparelho
verificará o servidor usando o certificado raiz selecionado. Se o servidor não apresentar um certificado
raiz, o aparelho não executará autenticação do servidor.

Possíveis
valores

Valor padrão

•

Anônima

•

Autenticado

•

Ambos

•

Anônima
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Requisitos
mínimos

•
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BlackBerry Device Software 5.0

Configuração Wi-Fi Habilitar página de autenticação
Descrição

Esta configuração especifica se o navegador de login na Wi-Fi estará disponível em um aparelho
BlackBerry. Altere esta configuração para Sim para permitir que um usuário de aparelho BlackBerry
efetue login em um portal cativo usando o aparelho.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Wi-Fi Definição da configuração Token de hardware
obrigatório
Descrição

Esta configuração especifica se um aparelho BlackBerry exige um token de hardware para
autenticação. Altere esta configuração para Sim se o aparelho requer um token rígido (por exemplo,
RSA SecurID) como parte da senha para autenticação.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1
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Configuração Wi-Fi Modo de autenticação interna
Descrição

Esta configuração especifica o modo de autenticação usado pelo aparelho BlackBerry para segurança
EAP encapsulada.

Possíveis
valores

•

Nenhum

•

EAP-MSCHAPV2

•

EAP-GTC

•

PAP

•

CHAP

•

MSCHAP

•

MSCHAPV2

•

EAP-MD5

Valor padrão

•

Nenhum

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Definição de configuração do caminho de acesso Wi-Fi
à Internet
Descrição

Esta configuração especifica como um aparelho BlackBerry deve acessar a Internet para perfis Wi-Fi
que você configura para sua organização.

Possíveis
valores

•

Acessar via Wi-Fi

•

Acessar via BlackBerry MDS Connection Service

•

Seleção automática

Valor padrão

•

Seleção automática

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 6
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Configuração Wi-Fi Endereço IP
Descrição

Esta configuração especifica o endereço IP (por exemplo, 10.0.0.1) que um aparelho BlackBerry
poderá usar se o DHCP for desativado no aparelho.

Configurações
relacionadas

O valor de configuração Configuração de DHCP Wi-Fi afeta esta configuração. O aparelho usará esta
configuração somente se você alterar a configuração Wi-Fi - Configuração de DHCP para Não.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Wi-Fi Segurança de link
Descrição

Esta configuração especifica o método de autenticação que um aparelho BlackBerry requer para
acessar uma rede Wi-Fi.

Possíveis
valores

•

Abrir segurança do Wi-Fi

•

WEP

•

PSK

•

EAP-PEAP

•

EAP-LEAP

•

ESP-TLS

•

EAP-FAST

•

EAP-TTLS

•

EAP-SIM

•

EAP-AKA

Valor padrão

•

Abrir segurança do Wi-Fi

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0
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Configuração Wi-Fi Nível mínimo de segurança da
chave de criptografia EAP-TLS
Descrição

Esta configuração especifica o nível mínimo de segurança para uma chave privada usado pelo método
de autenticação EAP com um certificado de cliente.
Se você configurar esta opção como Segurança de nível médio, o aparelho BlackBerry só solicitará a
senha do armazenamento de chaves do usuário do aparelho BlackBerry uma vez, para que o aparelho
possa recuperar a chave privada e criptografar mensagens de e-mail. Depois que o aparelho
recuperar a chave privada, ela só será recuperada novamente pelo aparelho depois que o usuário
reiniciar o aparelho. O aparelho armazena a chave privada em cache na memória, mas não a
armazena com o perfil Wi-Fi.
Se você configurar esta opção como Segurança de nível alto, o aparelho sempre solicitará ao usuário a
senha do armazenamento de chaves quando ele acessar a chave privada e criptografar mensagens de
e-mail. O aparelho não armazena a chave privada descriptografada com o perfil Wi-Fi.
Se você configurar esta opção como Segurança de nível baixo, o aparelho só solicitará a senha do
armazenamento de chaves do usuário uma vez para que o aparelho possa recuperar a chave privada
e criptografar mensagens de e-mail. O aparelho armazena a chave privada com o perfil Wi-Fi.

Possíveis
valores

•

Segurança de nível baixo

•

Segurança de nível alto

•

Segurança de nível médio

Valor padrão

•

Segurança de nível baixo

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Configuração Wi-Fi Chave pré-compartilhada
Descrição

Esta configuração especifica o PSK se você usa PSK em sua organização para autenticar em redes Wi-Fi.

Configurações
relacionadas

A configuração Segurança de link Wi-Fi afeta esta configuração. Um aparelho BlackBerry usará esta
configuração somente se você definir a configuração Wi-Fi - Segurança de link como PSK.
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Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0
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Configuração Wi-Fi DNS primário
Descrição

Esta configuração especifica o DNS primário no formato de endereço IP (por exemplo, 10.0.0.1) que
um aparelho BlackBerry pode usar se o DHCP for desativado no aparelho.

Configurações
relacionadas

O valor de configuração Configuração de DHCP Wi-Fi afeta esta configuração. O aparelho usará esta
configuração somente se você alterar a configuração Wi-Fi - Configuração de DHCP para Não.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Wi-Fi Editabilidade de perfil
Descrição

Esta configuração especifica se um usuário de aparelho BlackBerry pode alterar as configurações no
perfil Wi-Fi de um aparelho BlackBerry.
Se você alterar esta configuração para Nenhuma editabilidade, o usuário não poderá alterar nenhuma
configuração no perfil Wi-Fi. Se você alterar esta configuração para Editabilidade de credenciais, o
usuário poderá alterar somente as credenciais do usuário no perfil Wi-Fi.

Possíveis
valores

•

Editabilidade completa

•

Nenhuma editabilidade

•

Editabilidade de credenciais

Valor padrão

•

Editabilidade completa

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1
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Configuração Wi-Fi Profile Visibility (Visibilidade do
perfil de Wi-Fi)
Descrição

Esta configuração especifica se um usuário de aparelho BlackBerry pode exibir as configurações no
perfil Wi-Fi. Se você configurar esta opção como Visibilidade Restrita, o aparelho BlackBerry exibe
apenas o nome do perfil. Quando você configura esta opção como Visibilidade de credenciais, o
aparelho exibe apenas o nome do perfil e as informações de login do usuário.

Possíveis
valores

•

Visibilidade completa

•

Visibilidade restrita

•

Visibilidade de credenciais

Valor padrão

•

Visibilidade completa

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Wi-Fi Limite de roaming
Descrição

Esta configuração determina com que freqüência o transceptor Wi-Fi de um aparelho BlackBerry
procura por pontos de acesso sem fio próximos, e aciona roaming para um dos pontos de acesso se a
qualidade do sinal for melhor que o sinal do ponto de acesso atual.
Se você configurar esta opção como Baixo, o aparelho acionará roaming apenas quando a qualidade
do sinal for muito baixa. Se você definir esta configuração como Médio, o aparelho fica em roaming
quando a qualidade do sinal for de média a baixa. Se você configurar esta opção como Alto, o
aparelho acionará roaming insistentemente para acessar pontos de acesso com maior intensidade de
sinal. Se você configurar esta opção como Automático, o aparelho selecionará limites de roaming
automaticamente.

Possíveis
valores

•

Automático

•

Baixo

•

Médias

•

Alto
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Valor padrão

•

Automático

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1
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Configuração Wi-Fi DNS secundário
Descrição

Esta configuração especifica o DNS secundário no formato de endereço IP (por exemplo, 10.0.0.1)
que um aparelho BlackBerry pode usar se o DHCP for desativado no aparelho.

Configurações
relacionadas

A configuração Configuração de DHCP Wi-Fi afeta esta regra. Um aparelho usará esta configuração
somente se você alterar a configuração Wi-Fi - Configuração de DHCP para Não.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Wi-Fi SAN do servidor
Descrição

Esta configuração especifica um campo SAN para o certificado do servidor. Se você não especificar
um campo SAN para o certificado do servidor, um aparelho BlackBerry aceitará qualquer certificado
válido do servidor.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Wi-Fi Assunto do servidor
Descrição

Esta configuração especifica o campo Assunto para o certificado do servidor. Se você não especificar
o campo Assunto para o certificado do servidor, um aparelho BlackBerry aceitará qualquer certificado
do servidor válido.

Valor padrão

•
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Requisitos
mínimos

•
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BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Wi-Fi SSID (SSID de Wi-Fi)
Descrição

Esta configuração especifica o nome de rede de uma rede Wi-Fi e seus pontos de acesso sem fio. O
SSID diferencia maiúsculas de minúsculas e está limitado a 32 caracteres.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Configuração Wi-Fi - Máscara de sub-rede
Descrição

Esta configuração especifica a máscara de sub-rede no formato de endereço IP (por exemplo,
10.0.0.1) que um aparelho BlackBerry poderá usar se o DHCP for desativado no aparelho.

Configurações
relacionadas

A configuração Configuração de DHCP Wi-Fi afeta esta regra. O aparelho usará esta configuração
somente se você alterar a configuração Wi-Fi - Configuração de DHCP para Não.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Wi-Fi Número de série do token
Descrição

Se um aparelho BlackBerry exigir que um token de software faça parte da senha de autenticação,
essa configuração especificará o número de série do token de software fornecido ao aparelho.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1
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Configuração Wi-Fi Nome do usuário
Descrição

Esta configuração especifica o nome do usuário para autenticação PEAP ou LEAP em um aparelho
BlackBerry. Configure esta opção se desejar criar um valor padrão para todos os usuários de
aparelhos BlackBerry. Se um usuário digitar um nome de usuário no aparelho manualmente, as
atualizações de política de TI substituirão ou excluirão o valor que o usuário digitar. Para manter o
valor especificado pelo usuário no aparelho, verifique se o perfil Wi-Fi atualizado usa o mesmo valor
que o perfil Wi-Fi no aparelho.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Configuração Wi-Fi Wi-Fi - Senha do usuário
Descrição

Esta configuração especifica a senha para autenticação PEAP ou LEAP em um aparelho BlackBerry.
Configure esta opção se desejar criar um valor padrão para todos os usuários de aparelhos
BlackBerry. Se um usuário digitar uma senha no aparelho manualmente, as atualizações de política
de TI substituirão ou excluirão o valor que o usuário digitar. Para manter o valor especificado pelo
usuário no aparelho, verifique se o perfil Wi-Fi atualizado usa o mesmo valor que o perfil Wi-Fi no
aparelho.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Wi-Fi Chave WEP 1
Descrição

Esta configuração especifica a senha para a chave WEP 1 usando o formato xx:xx:xx:xx:xx. Esta
configuração suporta 5 ou 13 pares de dígitos hexadecimais (0 a 9 e A a F) que você separa com dois
pontos (:). Por exemplo, AB:CD:EF:01:23 ou AB:CD:EF:01:23:45:67:89:AB:CD:EF:01:23.

Valor padrão

•
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Requisitos
mínimos

•
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BlackBerry Device Software 4.0

Configuração Wi-Fi Chave WEP 2
Descrição

Esta configuração especifica a senha para a chave WEP 2 usando o formato xx:xx:xx:xx:xx. Esta
configuração suporta 5 ou 13 pares de dígitos hexadecimais (0 a 9 e A a F) que você separa com dois
pontos (:). Por exemplo, AB:CD:EF:01:23 ou AB:CD:EF:01:23:45:67:89:AB:CD:EF:01:23.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Configuração Wi-Fi Chave WEP 3
Descrição

Esta configuração especifica a senha para a chave WEP 3 usando o formato xx:xx:xx:xx:xx. Esta
configuração suporta 5 ou 13 pares de dígitos hexadecimais (0 a 9 e A a F) que você separa com dois
pontos (:). Por exemplo, AB:CD:EF:01:23 ou AB:CD:EF:01:23:45:67:89:AB:CD:EF:01:23.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Configuração Wi-Fi Chave WEP 4
Descrição

Esta configuração especifica a senha para a chave WEP 4 usando o formato xx:xx:xx:xx:xx. Esta
configuração suporta 5 ou 13 pares de dígitos hexadecimais (0 a 9 e A a F) que você separa com dois
pontos (:). Por exemplo, AB:CD:EF:01:23 ou AB:CD:EF:01:23:45:67:89:AB:CD:EF:01:23.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0
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Opções de configuração para perfis de VPN
Configuração Associated Certificate Authority
Configuration (Configuração de autoridade de
certificação associada)
Descrição

Esta configuração especifica o nome do perfil da autoridade de certificação na regra de política de TI
Nome do perfil da autoridade de certificação. O perfil da autoridade de certificação consiste em
credenciais que um aparelho BlackBerry pode usar para iniciar um processo de inscrição de
certificado. Depois que você associar um perfil da autoridade de certificação a um perfil de VPN,
poderá atribuir o perfil a uma conta de usuário e enviá-lo ao aparelho.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4

Configuração Habilitar VPN
Descrição

Esta regra especifica se o cliente VPN é ativado em um aparelho BlackBerry . Se você alterar esta
configuração para Sim, o aparelho deverá usar um servidor VPN para acessar uma rede Wi-Fi. Se você
alterar esta configuração para Não, o aparelho talvez não possa usar uma rede Wi-Fi que requeira
acesso VPN ou não possa solicitar o uso de uma forma alternativa de controle de acesso.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2
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Configuração Modo de encapsulamento dividido
Descrição

Esta configuração especifica se um aparelho BlackBerry pode usar o encapsulamento dividido para
desabilitar uma conexão VPN.

Possíveis
valores

•

Habilitar em todas as redes

•

Desabilitar em redes corporativas

•

Desabilitar em todas as redes

Valor padrão

•

Desabilitar em todas as redes

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Configuração Suppress VPN Banner (Suprimir banner
da VPN)
Descrição

Esta configuração especifica se a caixa de diálogo de VPN é exibida em um aparelho BlackBerry
depois que o aparelho conecta a um servidor VPN.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Usar modo Xauth de VPN
Descrição

Esta configuração especifica se o cliente VPN em um aparelho BlackBerry deverá usar certificados
Xauth para autenticar com um gateway de VPN da organização.
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Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve alterar a configuração Habilitar VPN
para Sim para que o aparelho possa usar esta configuração.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração VPN - Permitir alterações no aparelho
portátil
Descrição

Esta configuração especifica se um usuário de aparelho BlackBerry poderá alterar todas as regras de
política de TI de VPN em um aparelho BlackBerry.
Se você alterar esta configuração para Não, um usuário poderá continuar alterando o nome de
usuário e senha de VPN no aparelho.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Configuração VPN - Permitir salvar senha
Descrição

Esta configuração especifica se um usuário de aparelho BlackBerry pode salvar a senha do VPN em
um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não
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Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2
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Configuração da opção Desabilitar validação de
certificado do servidor de VPN
Descrição

Esta regra especifica se um aparelho BlackBerry exige que um certificado seja autenticado nos
gateways de VPN que oferecem suporte à autenticação com base em PKI usando certificados. Esta
configuração se aplica aos seguintes gateways de VPN que oferecem suporte à autenticação com
base em PKI usando certificados: Cisco Secure PIX Firewall, Cisco IOS com Easy VPN Server,
NetScreen Series Security Systems e o switch de VPN Nortel Networks Contivity.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 5.0

Configuração DNS de VPN
Descrição

Esta configuração especifica a configuração de DNS de VPN de sua organização. Para exigir que um
aparelho BlackBerry recupere as configurações de DNS do gateway de VPN, altere esta configuração
para Sim. Para exigir que o aparelho use as configurações estáticas que são especificadas nas
configurações DNS primário de VPN, DNS secundário de VPN e Nome do domínio VPN, altere esta
configuração para Não.

Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve definir a configuração Habilitar VPN
para Sim para que o aparelho use esta configuração.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não
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Configuração
padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2
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Configuração Nome do domínio VPN
Descrição

Esta configuração especifica o sufixo para o nome de domínio da organização usando o formato
FQDN.

Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve definir a configuração Habilitar VPN
para Sim para que um aparelho BlackBerry use esta configuração.
O valor de configuração Configuração de DNS VPN afeta esta configuração. Você deve definir o valor
de configuração Configuração de DNS VPN como Não de modo que o aparelho use esta configuração.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Endereço do gateway de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o endereço IP ou FQDN do servidor VPN da sua organização.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Nome do grupo VPN
Descrição

Esta configuração especifica o nome do grupo do servidor VPN da organização. Especifique o nome
do grupo do servidor VPN da organização somente se o cliente VPN requisitá-lo.

Valor padrão

•
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Requisitos
mínimos

•
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BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Senha do grupo VPN
Descrição

Esta configuração especifica a senha do grupo do servidor VPN da organização. Especifique a senha
do grupo para o servidor VPN da organização somente se o cliente VPN requisitá-la.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Token de hardware da VPN obrigatório
Descrição

Esta configuração especifica se o servidor VPN exigirá que um aparelho BlackBerry use um token de
hardware como parte da senha de autenticação.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Não

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Código IKE de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o algoritmo de criptografia que um aparelho BlackBerry usa para
autenticar trocas IKE. Altere esta configuração somente se o algoritmo de criptografia não for
compatível com AES128.

Possíveis
valores

•

DES

•

3DES
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•

AES128

•

AES192

•

AES256

Valor padrão

•

AES128

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2
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Configuração Grupo DH IKE de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o grupo DH que um aparelho BlackBerry usa para gerar material de
chave. Altere esta configuração somente se o grupo DH não usar ECC.

Configurações
relacionadas

A regra Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve alterar a configuração Habilitar VPN para
Sim para que o aparelho possa usar esta configuração.

Possíveis
valores

•

Grupo 1

•

Grupo 2

•

Grupo 5

•

Grupo 7

•

Grupo 9

Valor padrão

•

Grupo 7

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Hash IKE de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o código de autenticação por método hash que um aparelho BlackBerry
pode usar. Altere esta configuração somente se o código de autenticação por método hash não
oferecer suporte a SHA1 160 bits.

Possíveis
valores

•
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•

SHA1 160 bits

Valor padrão

•

SHA1 160 bits

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2
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Configuração Endereço IP de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o endereço IP de VPN.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração VPN IPSec Cipher and Hash (Hash e
codificação do IPSEC de VPN)
Descrição

Esta configuração especifica o algoritmo de criptografia e hash que um aparelho BlackBerry usa para
associações de segurança IPsec. Altere esta configuração somente se o Hash de IPsec e a
Codificação não forem Hash SHA1 e Codificação AES128.

Possíveis
valores

•

Hash MD5 sem codificação

•

Hash SHA1 sem codificação

•

Sem Hash com codificação DES

•

Hash MD5 e codificação DES

•

Hash SHA1 e codificação DES

•

Sem hash e codificação DES triplo

•

Hash MD5 e codificação DES triplo

•

Hash SHA1 e codificação DES triplo

•

Sem hash e codificação AES128

•

Hash MD5 e codificação AES128
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•

Hash SHA1 e codificação AES128

•

Sem hash e codificação AES192

•

Hash MD5 e codificação AES192

•

Hash SHA1 e codificação AES192

•

Sem hash e codificação AES256

•

Hash MD5 e codificação AES256

•

Hash SHA1 e codificação AES256

Valor padrão

•

Hash SHA1 e codificação AES128

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Definições de configuração

Configuração Nível mínimo de segurança de chave de
criptografia de certificado de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o nível mínimo de segurança para chaves privadas que um aparelho
BlackBerry usa para métodos de autenticação que requerem certificados de cliente.
Se você alterar esta configuração para Segurança de nível alto, um aparelho BlackBerry solicitará
sempre a senha do armazenamento de chaves do usuário quando o aparelho exigir acesso à chave
privada. Isso pode acontecer com frequência, mesmo que o usuário tenha digitado a senha
recentemente. As chaves privadas não são armazenadas com o perfil de VPN.
Se você alterar esta configuração para Segurança de nível médio, o aparelho solicitará a senha do
armazenamento de chaves do usuário na primeira vez e, em seguida, será solicitada novamente
somente depois que o usuário redefinir o aparelho. As chaves privadas são armazenadas em cache na
memória, mas não são armazenadas com o perfil VPN.
Se você alterar esta configuração para segurança baixa, o aparelho solicitará ao usuário a senha do
armazenamento de chaves somente uma vez. O aparelho recupera e armazena a chave privada no
formato descriptografado com o perfil de VPN.

Possíveis
valores
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•

Segurança de nível alto

•

Segurança de nível médio
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Valor padrão

•

Segurança de nível baixo

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Definições de configuração

Configuração Pacotes "keep-alive" para NAT na VPN
Descrição

Esta configuração especifica a frequência dos pacotes "keep-alive" para NAT. Especifica o intervalo
após o qual um aparelho BlackBerry envia um pacote "keep-alive" para o concentrador de VPN para
manter a conexão com o concentrador de VPN.

Possíveis
valores

•

1 a 1439 minutos

Valor padrão

•

1 minuto

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração PFS de VPN
Descrição

Esta configuração especifica se a opção PFS deve ser ativada em um aparelho BlackBerry. Altere esta
configuração somente se a sua organização não oferecer suporte à opção PFS.

Possíveis
valores

•

Sim

•

Não

Valor padrão

•

Sim

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2
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Definições de configuração

Configuração DNS primário de VPN
Descrição

Esta configuração especifica a configuração estática para o endereço IP do servidor DNS primário de
sua organização.

Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve alterar a configuração Habilitar VPN
para Sim para que um aparelho BlackBerry possa usar esta configuração.
O valor de configuração Configuração de DNS VPN afeta esta configuração. Você deve alterar o valor
de configuração Configuração de DNS VPN como Não de modo que o aparelho possa usar esta
configuração.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Visibilidade do perfil de VPN
Descrição

Esta configuração especifica se um usuário de aparelho BlackBerry poderá exibir as configurações do
perfil de VPN em um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Visibilidade completa

•

Visibilidade restrita

•

Visibilidade de credenciais

Valor padrão

•

Visibilidade completa

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Editabilidade de perfil de VPN
Descrição
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Esta configuração especifica se um usuário de aparelho BlackBerry poderá alterar as configurações
do perfil de VPN em um aparelho BlackBerry.
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Possíveis
valores

•

Editabilidade completa

•

Nenhuma editabilidade

•

Editabilidade de credenciais

Valor padrão

•

Editabilidade completa

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Definições de configuração

Configuração DNS secundário de VPN
Descrição

Esta configuração especifica a configuração estática para o endereço IP do servidor DNS secundário
de sua organização.

Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve alterar a configuração Habilitar VPN
para Sim para que um aparelho BlackBerry possa usar esta configuração.
O valor de configuração Configuração de DNS VPN afeta esta configuração. Você deve alterar o valor
de configuração Configuração de DNS VPN como Não de modo que o aparelho possa usar esta
configuração.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Endereço IP da sub-rede 1 da VPN
Descrição

Esta configuração especifica o endereço IP da sub-rede 1 para gateways de VPN que requerem um
BlackBerry para especificar uma sub-rede. Digite o endereço IP em notação de ponto-decimal (por
exemplo, 192.0.2.1).

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.6
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Definições de configuração

Configuração Máscara de sub-rede 1 de VPN
Descrição

Esta configuração especifica a máscara de sub-rede da sub-rede 1 para gateways de VPN que
requerem um aparelho BlackBerry para especificar uma sub-rede.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.6

Configuração Endereço IP da sub-rede 2 da VPN
Descrição

Esta configuração especifica o endereço IP da sub-rede 2 para gateways de VPN que requerem um
aparelho BlackBerry para especificar uma sub-rede. Digite o endereço IP em notação de ponto-decimal (por exemplo, 192.0.2.1).

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.6

Configuração Máscara de sub-rede 2 de VPN
Descrição

Esta configuração especifica a máscara de sub-rede da sub-rede 2 para gateways de VPN que
requerem um aparelho BlackBerry para especificar uma sub-rede.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.6
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Definições de configuração

Configuração Endereço IP da sub-rede 3 da VPN
Descrição

Esta configuração especifica o endereço IP da sub-rede 3 para gateways de VPN que requerem um
BlackBerry para especificar uma sub-rede. Digite o endereço IP em notação de ponto-decimal (por
exemplo, 192.0.2.1).

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.6

Configuração Máscara de sub-rede 3 de VPN
Descrição

Esta configuração especifica a máscara de sub-rede da sub-rede 3 para gateways de VPN que
requerem um aparelho BlackBerry para especificar uma sub-rede.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.6

Configuração Máscara de sub-rede de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o endereço IP da máscara de sub-rede de VPN.

Configurações
relacionadas

Esta configuração afeta a configuração Habilitar VPN. Se alterar esta configuração, você deverá
definir a configuração Habilitar VPN como Sim.
Esta configuração afeta a configuração Configuração de DNS VPN. Se alterar esta configuração, você
deverá definir a configuração Configuração de DNS VPN como Não.

Configuração
padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

105

Guia de referência de políticas

Definições de configuração

Configuração Número de série do token da VPN
Descrição

Se o servidor VPN exigir que um aparelho BlackBerry use um token de software como parte da senha
de autenticação, esta configuração especificará o número de série do token de software fornecido ao
aparelho.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Configuração Nome de usuário VPN
Descrição

Esta configuração especifica o nome de usuário padrão que um aparelho BlackBerry usa para efetuar
login no servidor VPN da organização. Configure esta opção se desejar criar um nome de usuário
padrão para todas as contas de usuário.
Se um usuário de aparelho BlackBerry digitar um nome de usuário no aparelho manualmente, as
atualizações de política de TI substituirão ou excluirão o valor que o usuário digitar. Para manter o
valor digitado pelo usuário no aparelho, verifique se a configuração atualizada usa o mesmo valor que
esta configuração.

Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve alterar a configuração Habilitar VPN
para Sim para que o aparelho possa usar esta configuração.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Senha de usuário VPN
Descrição
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Esta configuração especifica a senha padrão que um aparelho BlackBerry usa para efetuar login no
servidor VPN da organização. Configure esta opção se desejar criar uma senha padrão para todas as
contas de usuário.
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Definições de configuração

Se um usuário de aparelho BlackBerry digitar uma senha no aparelho manualmente, as atualizações
de política de TI substituirão ou excluirão o valor que o usuário digitar. Para manter o valor digitado
pelo usuário no aparelho, verifique se a configuração atualizada usa o mesmo valor que esta
configuração.
Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve alterar a configuração Habilitar VPN
para Sim para que o aparelho possa usar esta configuração.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Configuração Tipo de provedor de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o tipo de cliente VPN que o cliente VPN emula em um aparelho
BlackBerry.

Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve definir a configuração Habilitar VPN
para Sim para que o aparelho possa usar esta configuração.

Possíveis
valores

•

Família Alcatel 7130 Secure VPN Gateway

•

Avaya VSU(TM) Series

•

Check Point(TM) Software Technologies VPN-1

•

Cisco VPN Concentrator 3000 Series

•

Cisco Secure PIX Firewall VPN

•

Cisco IOS com Easy VPN Server

•

Cosine IPX VPN Gateway

•

Cylink Nethawk

•

Intel®) Netstructure(TM) 3100 Series

•

Família Lucent Firewall Brick

•

Netscreen Systems

•

Nortel Networks Contivity VPN Switch Series

•

ReefEdge Connect Server

•

Secure Computing Sidewinder(TM) Firewall

•

Symantec Raptor Firewall e PowerVPN
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Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Definições de configuração

Configuração Tipo de Xauth de VPN
Descrição

Esta configuração especifica o tipo de autenticação que usuários de aparelho BlackBerry devem usar
para o servidor VPN de sua organização.

Configurações
relacionadas

A configuração Habilitar VPN afeta esta configuração. Você deve alterar a configuração Habilitar VPN
para Sim para que um aparelho BlackBerry possa usar esta configuração.

Possíveis
valores

•

Nome de usuário e senha obrigatórios

•

SecurID obrigatório

Valor padrão

•

Nome de usuário e senha obrigatórios

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2
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Regras de política de controle de aplicativos

Regras de política de controle
de aplicativos

6

Para obter informações sobre como configurar regras de política de controle de aplicativos, consulte o Guia de
administração do BlackBerry Enterprise Server Express.

Regra de política de controle de aplicativos
Conexões externas de rede são permitidas?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode fazer conexões externas de rede. Você pode configurar
esta regra para impedir que o aplicativo envie ou receba dados em um aparelho BlackBerry usando
um protocolo externo (como WAP ou TCP). Você também pode configurar esta regra para que um
aplicativo apresente uma mensagem ao usuário de aparelho BlackBerry antes de fazer conexões
externas pelo firewall do aparelho.

Regras
relacionadas

A regra de política de controle de aplicativo Lista de domínios externos afeta esta regra. A regra de
política de controle de aplicativo Lista de domínios externos assume precedência sobre esta regra de
política de controle de aplicativos.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Apresentar prompt ao usuário

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
Conexões internas de rede são permitidas?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode fazer conexões internas de rede. Você pode configurar
esta regra para impedir que o aplicativo envie ou receba quaisquer dados em um aparelho BlackBerry
usando um protocolo interno (por exemplo, o BlackBerry MDS Connection Service). Você também
pode configurar esta regra para que um aplicativo apresente uma mensagem ao usuário de aparelho
BlackBerry antes de fazer conexões internas pelo firewall do aparelho.

Regras
relacionadas

A regra de política de controle de aplicativo Lista de domínios internos afeta esta regra. A regra de
política de controle de aplicativo Lista de domínios internos assume precedência sobre esta regra de
política de controle de aplicativos.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Apresentar prompt ao usuário

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
"Conexões locais são permitidas?"
Descrição
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Esta regra especifica se um aplicativo pode fazer conexões a redes locais (por exemplo, conexões a
um aparelho BlackBerry usando uma porta USB ou serial).
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Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
Can Device Settings be Modified (As
configurações do aparelho podem ser
modificadas?)
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode alterar as opções de configuração e as configurações do
usuário de aparelho BlackBerry em um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O temporizador de segurança pode ser
redefinido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode redefinir a quantidade de tempo que deve decorrer antes
que um aparelho BlackBerry seja automaticamente bloqueado.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Não permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
Exibir informações durante bloqueio
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode exibir informações em uma tela do aparelhoBlackBerry
quando o aparelho estiver bloqueado.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário
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Valor padrão

•

Não permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
Disposição
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo é opcional, obrigatório ou não permitido no dispositivo
BlackBerry. Você pode usá-la para tornar um aplicativo específico obrigatório no aparelho ou impedir
que aparelhos não especificados ou não confiáveis sejam instalados no aparelho.

Possíveis
valores

•

Opcional

•

Obrigatório

•

Não permitido

Valor padrão

•

Opcional

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API de filtros de navegador é
permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar APIs de filtro de navegador para registrar um filtro
de navegador em um aparelho BlackBerry. Você pode usar esta regra para permitir que aplicativos de
terceiros apliquem filtros de navegador personalizados a conteúdos de página da Web em um
aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Não permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso a Dados corporativos é permitido?
Descrição
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Esta regra especifica se um aplicativo de terceiros ou um aplicativo de complemento desenvolvido
pelaResearch In Motion tem acessa dados de trabalho em um aparelhoBlackBerry. Você pode
configurar esta regra para evitar que aplicativos de terceiros ou aplicativos de complemento
desenvolvidos pelaRIM tenham acesso a dados de trabalho no aparelho. O aparelho verifica esta regra
para determinar quais aplicativos podem acessar dados de trabalho.
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Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 6

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API de e-mail é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode enviar e receber mensagens de e-mail usando um
aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API de injeção de eventos é
permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode simular eventos de entrada em um aparelho BlackBerry,
como pressionamento de teclas ou execução de ações com o trackball.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API de arquivo é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar, alterar, excluir e mover arquivos em um aparelho
BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido
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Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API de GPS é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar APIs de GPS em um dispositivo BlackBerry. Você
pode configurar esta regra para impedir que o aplicativo acesse APIs de GPS em um aparelho ou para
avisar ao usuário do aparelho BlackBerry antes que um aplicativo acesse tais APIs.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Apresentar prompt ao usuário

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso ao armazenamento de chaves do
aparelho portátil é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar as APIs de armazenamento de chaves em um
aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API de comunicação entre
processos é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode executar operações de comunicação entre aplicativos.
Você pode usar esta regra para permitir que dois ou mais aplicativos compartilhem dados ou para que
um deles use as permissões de conexão do outro.

Possíveis
valores

•
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•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API de mídia é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode executar ou criar arquivos multimídia em um aparelho
BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.3

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de controle de aplicativos
Is access to the module management API
allowed (O acesso à API de gerenciamento
de módulos é permitido?)
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode adicionar, alterar ou excluir arquivos .cod Java em um
aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.3

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à NFC (Near Field
Communication) é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar NFC em um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•
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•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 7

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API de PIM é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar as APIs de PIM do aparelho BlackBerry que
controlam o acesso a informações pessoais do usuário de aparelho BlackBerry, como contatos, em
um aparelho. Se você permitir que um aplicativo acesse as APIs de dados PIM e use protocolos de
conexão de rede, o aplicativo poderá enviar todas as informações pessoais do usuário do aparelho.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de controle de aplicativos
O acesso à API telefone é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode fazer e receber chamadas e acessar logs de chamadas em
um aparelho BlackBerry. Você pode configurar esta regra para impedir que um aplicativo faça
chamadas em um aparelho ou para avisar o usuário do aparelho BlackBerry para permitir chamadas
antes de o aplicativo fazer chamadas.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Apresentar prompt ao usuário

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso às APIs de captura de tela,
microfone e vídeo é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode gravar mídia, como áudio e vídeo, usando o BlackBerry
Browser ou outros aplicativos em um aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•
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•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Não permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso ao Elemento de segurança é
permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar o elemento de segurança em um aparelho
BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry 7

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4

123

Guia de referência de políticas

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
O acesso ao perfil de porta serial para API
de Bluetooth é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar a API de SSP do Bluetooth®.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
"O acesso à API do autenticador de usuário
é permitido?"
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar a API da estrutura de autenticação de usuário. A
estrutura de autenticação de usuário permite o registro de drivers que fornecem autenticação de dois
fatores para desbloquear um aparelho BlackBerry. Esta regra se aplica ao BlackBerry Device Software
e a aplicativos Java de terceiros.
Para aparelhos que executam o BlackBerry Device Software 5.0 e posterior, esta regra se aplica a
drivers para os leitores de smart card e a métodos de autenticação personalizados de dois fatores,
criados por desenvolvedores em sua organização.
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Para aparelhos que executam o BlackBerry Device Software 4.7 e anterior, esta regra aplica-se a
drivers somente para smart cards.
Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
"O acesso à API de Wi-Fi é permitido?"
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo em um aparelho BlackBerry pode enviar e receber dados via
conexão Wi-Fi e acessar informações sobre a rede Wi-Fi.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Apresentar prompt ao usuário

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.2.1

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Regra de política de controle de aplicativos
O nível médio de segurança do
armazenamento de chaves é permitido?
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode acessar itens do armazenamento de chaves que estão
armazenados no nível médio de segurança. O aplicativo deve solicitar ao usuário do aparelho
BlackBerry a senha do armazenamento de chaves quando tentar acessar a chave privada pela
primeira vez ou quando o limite de tempo de senha da chave privada expirar.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
Gerenciamento de conexões permitido
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode gerenciar conexões e informações relacionadas à conexão
em um aparelhoBlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido
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Valor padrão

•

Permitido

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
Controle de mídia permitido
Descrição

Esta regra especifica se um aplicativo pode abrir ou gerenciar arquivos de mídia em um aparelho
BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido

•

Apresentar prompt ao usuário

Valor padrão

•

Permitido

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3

Regra de política de controle de aplicativos
"Dados de tema são permitidos?"
Descrição

Esta regra especifica se um usuário de aparelho BlackBerry pode utilizar aplicativos personalizados
de temas, desenvolvidos usando o Plazmic Content Developer's Kit, no aparelho BlackBerry.

Possíveis
valores

•

Não permitido

•

Permitido
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Valor padrão

•

Permitido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regras de política de controle de aplicativos

Regra de política de controle de aplicativos
Lista de domínios de filtros de navegador
Descrição

Esta regra especifica a lista de domínios aos quais um aplicativo pode aplicar filtros de navegador para
conteúdos de páginas da Web em um aparelho BlackBerry. Por exemplo, você pode especificar
www.google.com e www.yahoo.com como domínios para que um aplicativo possa usar um filtro de
navegador para mecanismos de pesquisa.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
Lista de domínios externos
Descrição

Esta regra especifica os nomes de domínio externos com os quais um aplicativo pode conectar. Esta
regra não suporta caracteres curinga. Use ponto-e-vírgula (;) para separar domínios.
Você pode configurar esta regra de política de controle de aplicativos e uma regra de recebimento que
o BlackBerry MDS Connection Service usa para controlar se um usuário do aparelho BlackBerry pode

128

Guia de referência de políticas

Regras de política de controle de aplicativos

acessar um domínio externo. Se você configurar esta regra e uma regra de recebimento para um
domínio externo, o usuário não poderá acessar o domínio externo a menos que esta regra e a regra de
recebimento permitam o acesso.
Regras
relacionadas

Esta regra afeta a regra de política de controle de aplicativos Conexões de rede externas são
permitidas. O aplicativo em um aparelho BlackBerry pode conectar aos domínios que você especifica
nesta regra ainda que você defina a regra de política de controle de aplicativos Conexões de rede
externas são permitidas como Não permitido.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1

Regra de política de controle de aplicativos
Lista de domínios internos
Descrição

Esta regra especifica os nomes de domínio interno com que um aplicativo pode estabelecer conexão.
Esta regra não suporta caracteres curinga. Use ponto-e-vírgula (;) para separar domínios.

Regras
relacionadas

Esta regra afeta a regra de política de controle de aplicativos Conexões de rede internas são
permitidas. O aplicativo em um aparelho BlackBerry pode conectar aos domínios que você especifica
nesta regra ainda que você defina a regra de política de controle de aplicativos Conexões de rede
internas são permitidas como Não permitido.

Valor padrão

•

Valor inválido

Requisitos
mínimos

•

BlackBerry Device Software 4.0

Introdução à
regra

•

BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP1
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Exemplos de objetivos de segurança

Exemplos de objetivos de
segurança

7

Requerer o uso de uma senha em um
aparelho
Cenário

Regra de política de
TI

Grupo de políticas de TI

Valor

Estender a política de senha da
organização aos aparelhos
BlackBerry.

Senha obrigatória

Grupo de políticas apenas para
aparelho

Sim

Tempo máximo da
senha

Grupo de políticas apenas para
aparelho

30

Tamanho mínimo da
senha

Grupo de políticas apenas para
aparelho

8

Verificações de
padrão de senha

Grupo de políticas apenas para
aparelho

Pelo menos um
caractere alfabético,
um numérico e um
especial

Definir tempo limite
da senha

Grupo de políticas de senha

5

Usuário pode alterar
tempo limite

Grupo de políticas apenas para
aparelho

Não

Excluir todos os dados de usuário
no aparelho se um usuário do
aparelho BlackBerry digitar a
senha incorretamente.

Definir número
máximo de tentativas
de senha

Grupo de políticas de senha

10

Não permitir que um usuário
reutilize uma senha expirada.

Histórico máximo de
senha

Grupo de políticas de senha

10

130

Guia de referência de políticas

Exemplos de objetivos de segurança

Evitar o uso não autorizado de um aparelho
Cenário

Regra de política de
TI

Grupo de políticas

Valor

Bloquear o aparelho BlackBerry
automaticamente,
independentemente da atividade
de usuário.

Habilitar tempo limite
de longo prazo

Grupo de políticas apenas para
aparelho

Sim

Requerer que um usuário de
aparelho BlackBerry digite a
senha periodicamente.

Tempo de desafio
periódico

Grupo de políticas de senha

60

Grupo de políticas apenas para
aparelho

10

Bloquear o aparelho
Tempo limite máximo
automaticamente após um
de segurança
período de inatividade do usuário.

Criptografar dados em um aparelho
Cenário

Regra de política de
TI

Grupo de políticas

Valor

Proteger dados do usuário do
aparelho BlackBerry e do
aplicativo no aparelho
BlackBerry.

Intensidade da
proteção de conteúdo

Segurança

Segurança máxima

Especificar os algoritmos que o
aparelho usa para criptografar e
descriptografar mensagens em
PGP.

Codificações de
conteúdo permitidas
para PGP

Aplicativo PGP

AES (256 bits), AES
(192 bits), AES (128
bits), e DES triplo

Especificar os algoritmos que o
aparelho usa para criptografar e
descriptografar mensagens em S/
MIME.

Cifras de conteúdo
permitidas para S/
MIME

Aplicativo S/MIME

AES (256 bits), AES
(192 bits), AES (128
bits), e DES triplo
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Restringir o envio de mensagens em um aparelho
Cenário

Regra de política de
TI

Restrinja o envio de mensagens
em um aparelho BlackBerry para
serviços de mensagens que sua
organização possa monitorar.

Permitir outros
Exclusividade de serviço
serviços de navegação

Não

Permitir outros
serviços de
mensagens

Exclusividade de serviço

Não

Permitir mensagens
ponto a ponto

Somente aparelho

Não

Permitir SMS

Somente aparelho

Não

Desabilitar
encaminhamento
entre serviços

Segurança

Sim

Desabilitar recortar/
copiar/colar

Segurança

Sim

Exija que um usuário de aparelho
BlackBerry envie mensagens de
e-mail criptografadas a partir do
aparelho.

Forçar mensagens
criptografadas de S/
MIME

Aplicativo S/MIME

Sim

Forçar mensagens
criptografadas para
PGP

Aplicativo PGP

Sim

Impeça o usuário de enviar
mensagens PIN.

Permitir mensagens
ponto a ponto

Somente aparelho

Não

Impeça o usuário de enviar
mensagens de texto SMS.

Permitir SMS

Somente aparelho

Não

Impeça que o usuário encaminhe
ou responda a mensagens de e-mail usando um serviço de
mensagens diferente.

Desabilitar
encaminhamento
entre serviços

Segurança

Sim
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Exemplos de objetivos de segurança

Definindo medidas para evitar ameaças de
vírus e usuários mal-intencionados
Considere o uso de regras de política de TI e de política de controle de aplicativos para bloquear ameaças de vírus e outros
métodos de ataque por usuários mal-intencionados.

Limitar os recursos que um aplicativo de terceiros pode
acessar em um aparelho
Cenário

Exemplo de regra de política de
controle de aplicativos

Valor

Impedir que aplicativos Java de terceiros
acessem uma lista de domínios usando o
BlackBerry Browser.

List of Browser Filter Domains
(Lista de domínios de filtros de
navegador)

endereços dos domínios

Permitir que um aplicativo Java de terceiros
envie e receba mensagens em aparelhos
BlackBerry.

Is Access to the Email API
Allowed (O acesso à API de e-mail é permitido?)

Permitido

Remover aplicativos Java de terceiros de
aparelhos BlackBerry pela rede sem fio.

Disposição

Não permitido

Permitir que um aplicativo Java de terceiros
acesse o aplicativo de telefone nos aparelhos
BlackBerry.

Is Access to the Phone API
Allowed (O acesso à API telefone
é permitido?)

Permitido

Permitir que um aplicativo Java de terceiros crie
conexões externas públicas de rede e permitir
conexões a domínios externos sem solicitar
senha dos usuários de aparelhos BlackBerry.

Are External Network
Connections Allowed (Conexões
externas de rede são
permitidas?)

Permitido

List of External Domains (Lista de endereços dos domínios
domínios externos)
externos
Permitir que um aplicativo Java de terceiros
estabeleça conexões com aparelhos habilitados
para Bluetooth.

Is Access to the Serial Port
Profile for Bluetooth API (O
acesso ao perfil de porta serial

Permitido
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Cenário

Exemplos de objetivos de segurança

Exemplo de regra de política de
controle de aplicativos

Valor

para API de Bluetooth é
permitido?)

Impedir que usuários ativem um tema
personalizado criado com o Plazmic Content
Developer's Kit.

Are External Network
Connections Allowed (Conexões
externas de rede são
permitidas?)

Permitido

Is Theme Data Allowed (Dados
de tema são permitidos?)

Não permitido

Impedir que os usuários desbloqueiem os
Is Access to the User
aparelhos BlackBerry usando um BlackBerry
Authenticator API Allowed (O
Smart Card Reader e uma senha de autenticação. acesso à API do autenticador de
usuário é permitido?)

Não permitido

Limitando o controle do usuário sobre aplicativos de
terceiros em aparelhos BlackBerry
Cenário

Exemplo de regra de política

Valor

Impedir que aplicativos de terceiros acessem
portas seriais ou USB em aparelhos BlackBerry.

Allow Third Party Apps to Use
Serial Port (regra de política de
TI Permitir que aplicativos de
terceiros usem porta serial)

No (Não)

Impedir que os usuários façam download de
aplicativos ou temas de terceiros nos aparelhos
BlackBerry.

Disallow Third Party Application
Downloads (regra de política de
TI Proibir downloads de
aplicativos de terceiros)

Sim

Impedir que usuários removam um aplicativo
Java de terceiros instalado nos aparelhos
BlackBerry.

Disposition (regra de política de
controle de aplicativos
Disposição)

Obrigatório

Impedir que usuários instalem um aplicativo Java Disposition (regra de política de
de terceiros nos aparelhos BlackBerry.
controle de aplicativos
Disposição)

Não permitido

Remover aplicativos Java de terceiros de
aparelhos BlackBerry pela rede sem fio.

Não permitido
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Cenário

Exemplo de regra de política

Valor

Impedir que usuários ativem um tema
personalizado criado com o BlackBerry Theme
Studio.

Is Theme Data Allowed (regra de
política de controle de
aplicativos Dados de tema são
permitidos?)

Obrigatório

Impedir que os usuários desbloqueiem os
Is Access to the User
Obrigatório
aparelhos BlackBerry usando um BlackBerry
Authenticator API Allowed (regra
Smart Card Reader e uma senha de autenticação. de política de controle de
aplicativos O acesso à API do
autenticador de usuário é
permitido?)
Impedir que os usuários que fazem autenticação
por uma conexão VPN usem aplicativos de
terceiros nos aparelhos BlackBerry.

Is Access to the User
Obrigatório
Authenticator API Allowed (regra
de política de controle de
aplicativos O acesso à API do
autenticador de usuário é
permitido?)

Impedindo que aplicativos de valor
agregado da RIM sejam executados em
dispositivos BlackBerry
Você pode usar regras de política de controle de aplicativos e regras de política de TI para determinar se os aplicativos de
valor agregado da Research In Motion estarão disponíveis em dispositivos BlackBerry. Os aplicativos de valor agregado da
RIM incluem o BlackBerry Wallet e o Ecommerce Content Optimization Engine para BlackBerry Browser.
Para impedir a execução de aplicativos de valor agregado da RIM em versões do BlackBerry Device Software anteriores à
4.5, você pode bloquear todos esses aplicativos RIM usando a regra de política de TI Desabilitar aplicativos de valor
agregado da RIM ou bloquear aplicativos de valor agregado da RIM específicos usando as regras de política de TI
específicas de aplicativos.
Para impedir a execução de aplicativos de valor agregado da RIM no BlackBerry Device Software 4.5 ou posterior, você
pode usar qualquer um dos seguintes métodos específicos de cada aplicativo:
Aplicativo

Método

BlackBerry Wallet

•

Configure a regra de política de TI Desabilitar BlackBerry Wallet como Sim.
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Aplicativo

Ecommerce Content Optimization
Engine para BlackBerry Browser

Exemplos de objetivos de segurança

Método
•

Aplique uma regra de política de controle de aplicativos para bloquear todos
os aplicativos de terceiros ou aplique uma política de controle de aplicativos
para bloquear aplicativos de valor agregado da RIM específicos, se desejar
remover esses aplicativos da RIM de dispositivos BlackBerry.

•

Configure a regra de política de TI Desabilitar aplicativos de valor agregado
da RIM como Sim.

•

Configure a regra de política de TI Desabilitar o Ecommerce Content
Optimization Engine como Sim.

•

Aplique uma regra de política de controle de aplicativos para bloquear todos
os aplicativos de terceiros ou aplique uma política de controle de aplicativos
para bloquear aplicativos de valor agregado da RIM específicos, se desejar
remover esses aplicativos da RIM de dispositivos BlackBerry.

•

Configure a regra de política de TI Desabilitar aplicativos de valor agregado
da RIM como Sim.

Você só pode aplicar a regra de política de controle de aplicativos Disposição a aplicativos de valor agregado da RIM. As
outras regras de política de controle de aplicativos não são válidas para aplicativos de valor agregado da RIM.
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Glossário

Glossário

8

AES

Advanced Encryption Standard (padrão de criptografia avançada)

API

Application Programming Interface (interface de programação de aplicativos)

BIP

Protocolo independente da portadora

CAST

Computer Assisted Seriation Test (teste de serialidade assistido por computador)

DES

Data Encryption Standard (padrão de criptografia de dados)

DH

Diffie-Hellman

DSA

Digital Signature Algorithm (algoritmo de assinatura digital)

EAP-LEAP

Protocolo Lightweight Extensible Authentication, Protocolo Extensible Authentication

ECC

Elliptic Curve Cryptography (protocolo Elliptic Curve Cryptography ou ECC)

FTP

Protocolo de transferência de arquivos

Protocolo GME
(Gateway Message
Envelope)

O protocolo GME, propriedade da Research In Motion, permite a transferência de dados
compactados e criptografados entre a rede sem fio e aparelhos BlackBerry. Esse protocolo
define uma camada de roteamento que especifica os tipos permitidos de conteúdo de
mensagens e as informações de endereço para os dados. Os gateways e componentes de
roteamento usam essas informações para identificar o tipo e a origem dos dados do aparelho
BlackBerry, além do serviço de destino para o qual os dados devem ser roteados.

Configurações de
localização

GPS

HTML

Hypertext Markup Language (linguagem de marcação de hipertexto)

IP

Internet Protocol (protocolo de Internet)

TI

Tecnologia da informação

MFH

mensagem do dispositivo portátil

MMS

Multimedia Messaging Service (serviço de mensagens multimídia)

MTH

mensagem para o dispositivo portátil

NFC

Near Field Communication

PIM

Personal Information Management (gerenciamento de informações pessoais)
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Glossário

PIN

Personal Identification Number (número de identificação pessoal)

RC

criptografia Rivest

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (extensões seguras multipropósito de correio na
Internet)

SMS

Short Message Service (serviço de mensagens curtas)

SPP

Perfil de porta serial

TCP

Transmission Control Protocol (protocolo de controle de transmissão)

USB

Universal Serial Bus (barramento serial universal)

VPN

Virtual Private Network (rede virtual privada)

WAN

Wide Area Network (rede de longa distância)

WAP

Wireless Application Protocol (protocolo de aplicação sem fio)

xAuth

Autenticação estendida
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Aviso legal

9

©2012 Research In Motion Limited. Todos os direitos reservados. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, além de

marcas comerciais, nomes e logotipos relacionados são propriedade da Research In Motion Limited e estão registrados
e/ou são usados nos EUA e em vários outros países.
Bluetooth é uma marca comercial da Bluetooth SIG. Entrust e Entrust Entelligence são marcas comerciais da Entrust, Inc.
IrDA é uma marca comercial da Infrared Data Association. PGP é uma marca comercial da PGP Corporation. Plazmic é
uma marca comercial da Plazmic Inc. Roxio é uma marca comercial da Sonic Solutions. RSA e RSA SecurID são marcas
comerciais da RSA Security. IBM, Domino, Lotus, Lotus Notes são marcas comerciais da International Business Machines
Corporation. Java e JavaScript são marcas comerciais da Sun Microsystems, Inc. Wi-Fi é uma marca comercial da Wi-Fi
Alliance. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
Esta documentação, incluindo toda a documentação incorporada por referência, como a documentação fornecida ou
disponível em www.blackberry.com/go/docs, é oferecida ou disponibilizada "NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA" e
"CONFORME A DISPONIBILIDADE", sem condições, endossos, responsabilidades, declarações ou garantias de qualquer
espécie pela Research In Motion Limited e suas empresas afiliadas ("RIM"), e a RIM não assume nenhuma
responsabilidade por erros tipográficos, técnicos ou de outra natureza encontrados neste documento, nem por eventuais
omissões. Esta documentação pode usar termos genéricos ao descrever alguns aspectos de tecnologia da RIM com o
objetivo de proteger informações confidenciais e de propriedade da RIM e/ou segredos comerciais. A RIM reserva-se o
direito de alterar periodicamente as informações contidas nesta documentação e não se compromete a fornecer, seja
regularmente ou de qualquer outra forma, tais alterações, atualizações, aprimoramentos ou outras inclusões à mesma.
Esta documentação pode conter referências a fontes de informação, hardware ou software, produtos ou serviços de
terceiros, incluindo componentes e conteúdo protegidos por direitos autorais e/ou sites de terceiros (coletivamente
chamados de “Produtos e Serviços de Terceiros”). A RIM não controla nem se responsabiliza por quaisquer Produtos e
Serviços de Terceiros, incluindo, sem limitações, conteúdo, precisão, conformidade com leis de direitos autorais,
desempenho, compatibilidade, confiabilidade, legalidade, decoro, links ou qualquer outro aspecto a eles relacionado. A
inclusão de uma referência a Produtos e Serviços de Terceiros nesta documentação não implica no endosso da RIM
quanto a esses produtos e serviços, nem aos terceiros que os fornecem.
SALVO NA MEDIDA EM QUE FOR ESPECIFICAMENTE PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO,
TODAS AS CONDIÇÕES, ENDOSSOS, RESPONSABILIDADES, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER
ESPÉCIE, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUAISQUER CONDIÇÕES, ENDOSSOS,
RESPONSABILIDADES, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE DURABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE OU
USO ESPECÍFICOS, COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO-VIOLAÇÃO, QUALIDADE
SATISFATÓRIA OU PROPRIEDADE, OU QUE RESULTEM DE UM ESTATUTO OU COSTUME, OU DE NEGOCIAÇÃO OU USO
COMERCIAL, OU RELACIONADAS À DOCUMENTAÇÃO OU AO SEU USO, OU AO DESEMPENHO OU À FALTA DE
DESEMPENHO DE QUALQUER SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇO OU DE QUAISQUER PRODUTOS OU SERVIÇOS DE
TERCEIROS CITADOS NESTE DOCUMENTO, FICAM AQUI EXCLUÍDAS. VOCÊ TAMBÉM PODERÁ TER OUTROS DIREITOS
DEPENDENDO DO SEU ESTADO OU PROVÍNCIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES
DE GARANTIAS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS. NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, QUAISQUER GARANTIAS OU
CONDIÇÕES IMPLÍCITAS RELACIONADAS À DOCUMENTAÇÃO NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEREM SER EXCLUÍDAS
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CONFORME ACIMA ESTABELECIDO, MAS PUDEREM SER LIMITADAS, FICAM AQUI LIMITADAS A 90 (NOVENTA) DIAS A
PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OU DO ITEM QUE SEJA OBJETO DA REIVINDICAÇÃO.
NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO, EM NENHUMA
CIRCUNSTÂNCIA A RIM SE RESPONSABILIZARÁ POR QUALQUER TIPO DE DANO RELACIONADO A ESTA
DOCUMENTAÇÃO OU AO SEU USO, OU AO DESEMPENHO OU FALTA DE DESEMPENHO DE QUALQUER SOFTWARE,
HARDWARE, SERVIÇO OU QUAISQUER PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS CITADOS NESTE DOCUMENTO,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUALQUER UM DESTES DANOS: DANOS DIRETOS, RESULTANTES, EXEMPLARES,
INCIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU AGRAVADOS, DANOS POR LUCROS CESSANTES OU PERDA DE
RECEITA, NÃO CUMPRIMENTO DE METAS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES
COMERCIAIS, PERDA DE OPORTUNIDADES COMERCIAIS, OU PERDA DE DADOS OU DADOS CORROMPIDOS,
PROBLEMAS DE TRANSMISSÃO OU RECEBIMENTO DE DADOS, PROBLEMAS ASSOCIADOS A APLICATIVOS USADOS
JUNTO COM PRODUTOS OU SERVIÇOS DA RIM, CUSTOS DECORRENTES DE TEMPO DE INATIVIDADE, PERDA DE USO
DE PRODUTOS OU SERVIÇOS DA RIM OU DE QUALQUER PARTE DELES OU DE QUAISQUER SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO SEM FIO, CUSTO DE MERCADORIAS DE REPOSIÇÃO, CUSTOS DE SUPORTE, EQUIPAMENTOS OU
SERVIÇOS, CUSTO DO CAPITAL OU OUTRAS PERDAS FINANCEIRAS SEMELHANTES, SEJAM TAIS DANOS PREVISÍVEIS
OU IMPREVISÍVEIS, E MESMO QUE A RIM TENHA SIDO ALERTADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO, A RIM NÃO TERÁ QUALQUER
OUTRO TIPO DE OBRIGAÇÃO, DEVER OU RESPONSABILIDADE, SEJA CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL OU DE
OUTRA FORMA RELACIONADA A VOCÊ, INCLUINDO QUALQUER RESPONSABILIDADE POR NEGLIGÊNCIA OU
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE AQUI ESTABELECIDAS SERÃO APLICADAS: (A)
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA FORMA DE AÇÃO, DEMANDA OU AÇÃO REALIZADA POR VOCÊ INCLUINDO,
SEM LIMITAÇÕES, VIOLAÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OU OBJETIVA
OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL E PERMANECERÃO EM VIGOR MESMO NO CASO DE VIOLAÇÕES
FUNDAMENTAIS OU DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRINCIPAL OBJETIVO DESTE CONTRATO OU DE QUAISQUER
RECURSOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO; E (B) À RIM E SUAS AFILIADAS, SEUS SUCESSORES, PROCURADORES,
AGENTES, FORNECEDORES (INCLUINDO PROVEDORES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO), DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS DA RIM (INCLUINDO TAMBÉM PROVEDORES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO) E SEUS
RESPECTIVOS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO INDEPENDENTES.
ALÉM DAS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ACIMA ESTABELECIDAS, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA OS DIRETORES,
FUNCIONÁRIOS, AGENTES, DISTRIBUIDORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO INDEPENDENTES DA RIM
OU DE QUALQUER UMA DE SUAS AFILIADAS TERÃO QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE RESULTANTE DA
DOCUMENTAÇÃO OU A ELA RELACIONADA.
Antes de assinar, instalar ou usar quaisquer Produtos e Serviços de Terceiros, é sua responsabilidade garantir que o
provedor de serviços de transmissão sem fio concorde em oferecer suporte a todos os recursos. Alguns provedores de
serviços de transmissão sem fio talvez não ofereçam funcionalidade de navegação na Internet com uma assinatura ao
BlackBerry® Internet Service. Consulte sua operadora para obter informações sobre disponibilidade, recursos, e planos de
roaming e de serviço. A instalação ou uso de Produtos e Serviços de Terceiros com os produtos e serviços da RIM podem
exigir uma ou mais licenças de patente, marca comercial ou direitos autorais ou outras licenças a fim de evitar a infração
ou violação dos direitos de terceiros. É sua total responsabilidade determinar se Produtos e Serviços de Terceiros devem
ser utilizados e se é necessário obter licenças de terceiros para tanto. Em caso afirmativo, você será o responsável pela
aquisição das mesmas. Você não deverá instalar ou usar Produtos e Serviços de Terceiros até que todas as licenças
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necessárias tenham sido obtidas. Quaisquer Produtos e Serviços de Terceiros fornecidos com produtos e serviços da RIM
são fornecidos como uma conveniência para você e "NA FORMA EM QUE SE ENCONTRAM", sem condições, endossos,
responsabilidades, declarações ou garantias de qualquer espécie, explícitas ou implícitas, por parte da RIM, e a RIM não
assume qualquer tipo de responsabilidade em relação a eles. O uso que você faz dos Produtos e Serviços de Terceiros será
regido e estará sujeito à sua aceitação dos termos das licenças individuais e de outros contratos aplicáveis com terceiros, a
menos que sejam expressamente incluídos em uma licença ou outro contrato com a RIM.
Certos recursos descritos nesta documentação requerem uma versão mínima do BlackBerry® Enterprise Server,
BlackBerry® Desktop Software e/ou BlackBerry® Device Software.
Os termos de uso de qualquer produto ou serviço da RIM são estipulados em uma licença individual ou em outro contrato
com a RIM aplicável a eles. NENHUM TERMO DESTA DOCUMENTAÇÃO DESTINA-SE A SUBSTITUIR CONTRATOS OU
GARANTIAS EXPRESSAS POR ESCRITO FORNECIDAS PELA RIM PARA PARTES DE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO
DA RIM QUE NÃO SEJA ESTA DOCUMENTAÇÃO.
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