ONE PLATFORM - CONNECTING EVERYTHING

Gestão Completa da
Mobilidade

À medida que as empresas crescem a mobilidade torna-se ainda mais complexa. Dentro de alguns
anos, é muito provável que se contem aos milhares os novos dispositivos e «objetos» conectados IoT.
As empresas que adotam a mobilidade para transformar as suas atividades precisam de ajuda. O SOTI
MobiControl permite assegurar a gestão e a segurança de todos estes novos dispositivos móveis,
sensores e terminais, assim como das suas aplicações e conteúdos. Esta solução elimina todos os
obstáculos de mobilidade colocados às empresas e oferece aos colaboradores meios de se
reinventarem na forma como trabalham.

GESTÃO SIMPLES E COMPLETA DA MOBILIDADE
SOTI MobiControl protege e gere todos os dispositivos Apple® iOS, Google Android™ e Microsoft Windows®
durante todo o ciclo de vida, deste a instalação à sua substituição. Esta solução controla todos os aspetos da
mobilidade empresarial: controla os ativos físicos, gestão das aplicações e do conteúdo, assim como a segurança
dos dispositivos e os dados confidenciais. O SOTI MobiControl é amplamente reconhecido pela sua eficácia na
gestão dos dispositivos, mesmo os mais robustos e específicos, utilizados em sectores chave como a saúde,
transporte, logística, comércio e serviços no terreno. Elimina a complexidade inerente à gestão de uma programa de
mobilidade e serviços no terreno. Elimina a complexidade e a gestão inerente aos programas de mobilidade
empresariais para os vários utilizadores e utilizando vários sistemas operativos e fornecedores.

O que o SOTI MobiControl pode fazer pela sua empresa
Assegura a continuidade do trabalho dos funcionários
SOTI MobiControl propõe ferramentas de produtividade e as funcionalidades de controlo remoto, à distância para reduzir
o tempo de inatividade, permitindo aos funcionários continuarem concentrados no seu trabalho e funções.
•

As funcionalidades de gestão à distância (visualização e controlo remoto, sincronização dos ficheiros e mensagens
instantâneas) resolvem rapidamente os problemas dos dispositivos e às aplicações.

•

O modo kiosk limita o acesso dos utilizadores a uma só aplicação ou conjunto de aplicações com o objectivo de garantir a
segurança dos dispositivos, a confidencialidade dos dados e a produtividade do utilizador.

•

Configurar automaticamente a ligação do dispositivo (3G/4G, Wi-Fi et VPN) para que o utilizador possa comunicar com
segurança onde quer que esteja.

Gerir conteúdos e aplicações móveis
O SOTI MobiControl disponibiliza às empresas um conjunto completo de ferramentas de gestão de conteúdos e de
aplicações móveis.
•

O SOTI Hub é uma aplicação de gestão de conteúdo segura que permite às empresas o controlo e tratamento simples dos
ficheiros e documentos importantes.

•

O SOTI Surf é um navegador móvel seguro, com funcionalidades configuráveis e parâmetros de segurança que respondem
às necessidades únicas de cada empresa e às exigências dos utilizadores finais.

•

A solução permite distribuir, configurar, atualizar e apagar aplicações à distância, a partir de um catálogo de aplicações
empresarias ou públicas.

Instale os dispositivos rapidamente e sem erros
Com o SOTI MobiControl, os dispositivos móveis ficam rapidamente operacionais e são configurados de acordo com as regras
de mobilidade definidas pelas empresas.
•

Registo acelerado por leitura de código de barras ou NFC, graças à aplicação SOTI Stage.

•

Integração com soluções de registo rápido de fabricantes OEM, como Apple Device Enrollment Program (DEP), Zebra
StageNow e Honeywell EZConfig

•

Os dispositivos são disponibilizados rapidamente e configurados com a ajuda de perfis (parâmetros configuração) e de
packages (todos os dispositivos de acordo com a função e papel do utilizador ou situação geográfica).
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A SOTI é um líder e inovador, reconhecido na indústria, simplifica a mobilidade das empresas
tornando-as mais inteligentes, rápidas, fiáveis. O SOTI ajuda empresas de todo o mundo a levar a
mobilidade para possibilidades infinitas.

soti.net/sotimobicontrol

