MOBILESZKÖZ-MENEDZSMENT
Egy platform, amely mindent összekapcsol

Könnyed üzletmenet
vállalati mobilitás
menedzsmenttel

Mivel segítheti
a SOTI MobiControl
az Ön vállalkozását?

Az üzleti folyamatokat a kezelendő,
összekapcsolt mobil és IoT eszközök
teszik bonyolulttá. A SOTI MobiControl
segítségével a cégek biztonságosan
végezhetik mobil telepítési feladataikat,
függetlenül az alkalmazott eszközök
gyártójától, operációs rendszerétől.

A termelékenységi eszközök segítségével
csökkenthető az eszközök állásideje, és jobban
kihasználható a dolgozók munkaideje.

A SOTI MobiControl:
 elügyeli az üzleti mobilitás valamennyi
F
aspektusát, a fizikai eszközök nyomon
követésétől kezdve egészen az alkalmazásés tartalomkezelésig
 iztonságosan kezeli a több gyártótól
B
származó eszközparkot a telepítésüktől
egészen a kivonásig
Védje alkalmazottait és cége adatait egyszerűen a vállalati mobilitás menedzsmenttel!
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A távtámogatással gyorsan megoldhatók
a készülékekkel és alkalmazásokkal
kapcsolatos problémák.

Biztonságban a vállalati adatok és
mobileszközök: kioszk üzemmódban
a mobilkészülékek működése egyetlen
alkalmazáscsomagra van szűkítve
Geofencing: tetszőleges alakú,
precíz virtuális határokra építve
telepít irányelveket, alkalmazásokat
és tartalmakat pl. vállalat, campus,
ipartelep, logisztikai bázis
Automatikus összekapcsolhatóság
(3G/4G, Wi-Fi és VPN), így bárhonnan
garantálható a kommunikáció
biztonsága.
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Mobil tartalmak
és alkalmazások kezelése

Telepítse eszközeit gyorsan
és biztonságosan

A SOTI MobiControl teljes körű
mobilmenedzsmentet lát el:

A SOTI MobiControl segítségével egységes
és biztonságos mobilitási irányelvet alkalmazhat cége mindennapi gyakorlatában!

 biztonságos tartalomkezelés alkalmazása
A
megkönnyíti a fontos állományok
és dokumentumok felügyeletét
és menedzselését. SOTI Hub
 onfigurálható jellemzőkkel és biztonK
sági beállításokkal rendelkező mobil
böngészője támogatja a vállalkozások
egyedi üzleti igényeit és végfelhasználói
követelményeit SOTI Surf
 ehetővé válik a vállalati vagy nyilvános
L
áruházban található alkalmazások vezeték
nélküli telepítése, konfigurálása,
frissítése, valamint eltávolítása.

 xtra gyors regisztrálás vonalkódos
E
azonosítás vagy NFC ‘Bump’ (rövid
hatótávolságú kommunikáció) segítségével,
a SOTI Stage használatával,
Integráció az eredeti berendezésgyártók
(OEM) gyors regisztrációs megoldásaival,
példul: Apple DEP, Android érintés nélküli
regisztráció, Windows Autopilot, Samsung
KME, Zebra StageNow.
 állalati működési profilok és alkalmazásV
csomagok használatával gyorsan
és földrajzi kötöttségek nélkül
biztosíthatóak a mobilkészülékek.
 z önkiszolgáló portálon az alkalmazottak
A
maguk is regisztrálhatnak
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