Mobile Device Management

mobilita

Firemní

sp ráva firemních zařízení

Mobile Application Management
sp ráva mobilních aplikací

Enterprise

Mobility Management

Mobile Content Management
sp ráva dokumentů

Pro příklad dokáže MDM řešit autorizovaný/neautorizovaný přístup do
sítě, připojení nebo vymazání zařízení nebo přidělení práv uživateli. Naopak MCM dokáže kontrolovat citlivá data, která jsou formou emailu
odesílána.

Bud’te o krok vpředu oproti konkurenci a získejte
dohled nad mobilními zařízeními a firemními daty.
EMM je komplexním řešením pro správu mobilních zařízení (soukromých i firemních), mobilních aplikací a firemních dokumentů. Pomocí
EMM dochází k integraci mobilních zařízení do firemní infrastruktury
a vaši zaměstnanci tak mohou na svém smartphonu či tabletu pracovat
snadno a efektivně.

EMM není ovšem jen bezpečnostním prvkem. Správná EMM strategie dokáže konečným uživatelům mobilních zařízení pomoci pracovat
efektivněji. Pomocí firemního appstore mohou uživatelé stahovat nové
firemní aplikace.
EMM vám pomůže vyřešit otázku firemní mobility. Nabízí vám zabezpečení a kontrolu mobilních zařízení včetně jejich hromadné správy.

Ve své podstatě je EMM firemní strategií, která pracuje s mobilními
zařízeními a jejich bezpečným používáním ve firemním prostředí. Tyto
mobilní platformy nabízejí unikátní příležitost pro zvýšení produktivity vašeho podnikání a zároveň bezpečný prostor pro práci s firemními daty.
EMM zahrnuje tři oblasti práce s mobilními zařízeními. Každá slouží
k řešení specifických potřeb.
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MobileIron se dlouhodobě snaží vytvořit EMM řešení, které je flexibilní vůči firmám
i koncovým uživatelům a je nezávislé na typu aplikací a zařízení. MobileIron lze
nasadit přímo do firmy nebo formou cloudového řešení (SaaS). MDM řešení
podporuje širokou škálu platforem iOS, Android, Windows Phone, Windows 8.1
a Mac OS X. MobileIron je vhodným řešením pro společnosti, které hledají to
nejlepší řešení pro mobilní aplikace a jejich zabezpečení.

Hlavní výhody:
Vysoké hodnocení zákazníků ve všech referenčních rozhovorech.
Zakládá si na bezpečnostních standardech, držitelem FIPS
(Federal Information Processing Standard 140-2).
MobileIron je jediným dodavatelem EMM na trhu, který pro účely podpory
umožňuje vzdálené připojení administrátora k mobilnímu zařízení iOS.

Společnost Citrix vstoupila na trh mobilních řešení po akvizici se společností
Zenprise v lednu 2013. Citrix rozšířil původní MDM řešení Zenprise o technologii
pro práci s mobilními aplikacemi Worx, Citrix ShareFile pro sdílení dokumentů
a bezpečnostní bránu Netscaler. Citrix je možno instalovat jak přímo ve vaší
firemní infrastruktuře, tak jako softwarovou službu. XenMobile MDM řešení
podporuje platformy iOS, Android, Windows Phone. Citrix je tou správnou volbou
pro společnosti, které hledají nástroj pro zabezpečení webových, mobilních
a Windows aplikací, stejně jako pro společnosti, které již využívají jiné služby
Citrix (XenDesktop, XenApp, Netscaler).

Hlavní výhody:
Citrix vytvořil komplexní řešení pro mobilní aplikace pomocí balíčku aplikací
Worx Mobile Apps a umožněním přístupu k aplikacím třetích stran ve svém
Worx App Store.
Citrix ShareFile patří mezi nejkompletnější a nejflexibilnější nástroj pro
administraci firemních dokumentů.
Citrix získal vysoké hodnocení kvality od svých zákazníků jak na online
podpoře, tak při asistenci přímo u zákazníků.

BES 10 je určen primárně pro společnosti, které podporují zařízení BlackBerry 10.
Současnou nejaktuálnější verzi je možné implementovat jak přímo do firmy,
tak cloudovou formou (SaaS). BES 10 podporuje nejnovější řadu zařízení
Blackberry 10, ale také další operační systémy jako je iOS nebo Android.
Blackberry je nejlepší volbou pro společnosti, které se rozhodly pracovat právě
na mobilních zařízeních této značky.

Hlavní výhody:

Samsung Knox je bezpečnostní řešení pro mobilní zařízení se systémem Android.
Přináší zcela nový standard ochrany firemních informací a přístupu k firemním
datům. Mobilní zařízení Samsung Knox je zabezpečeno komplexně – na straně
hardwaru, při startu operačního systému i během spouštění aplikací. Samsung
Knox dosáhl na certifikaci FIPS 140-2.

BES 10 MDM řešení má nejsilnější podporu pro mobilní zařízení značky.
BlackBerry má dlouholetou zkušenost s nasazením mobilních zařízení
v zabezpečeném firemním prostředí a propracovanou několika úrovňovou
podporu pro zákazníky.
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EMM se přizpůsobí vašim požadavkům
Mobilní řešení jsou vytvořena tak, aby nabízela zákazníkům maximální
flexibilitu v oblasti firemní mobility. Tyto systémy jsou schopny čelit jak
prudkému rozvoji mobilního světa, tak zajistit bezpečné užívání dat, která jsou skrz mobilní zařízení stahována a používána.

Mobilní řešení je flexibilní bez ohledu na:

Proč si vybrat System4u jako partnera
System4u vám nabízí komplexní zajištění mobilního řešení.
Využijte našich all-inclusive služeb a my se o vše postaráme za
vás!
Stanovení mobilní strategie a výběr vhodného řešení na míru
vašemu podnikání.
Dodání licencí, kompletní implementace a následná podpora.

1.

typ zařízení (smartphone, tablet)

Pravidelné testování a kontrola MDM řešení.

2.

operační systém (iOS,Android, Windows Phone)

Integrace do firemních systémů (Intranet, SharePoint, PKI).

3.

počet uživatelů (řešení pro malé i velké firmy)

4.

nasazení systému (přímo u vás nebo v hostingovém centru)

Špičkový zákaznický servis a tým odborníků, kteří jsou pravidelně
školeni předními výrobci mobilních řešení.
Nasazení mobilních aplikací a jejich správa.
Pravidelné informace o novinkách a odborná školení.

Co všechno vám EMM přináší
Jednoduchá správa mobilních zařízení z centrálního serveru.
Snadný a bezpečný přístup k firemnímu obsahu kdykoli
a odkudkoli.
Bezpečnost firemních dat a citlivých údajů.
Rychlé nastavení over-the-air (bez nutnosti připojení k počítači).

P řetváříme svět mobilních řešení podle vašich požadavků.
Domluvte si nezávaznou konzultaci a prezentaci celého řešení na telefonním čísle +420 543 210 522 nebo nám napište na info@system4u.cz
a získejte zdarma demo verzi systému. Více informací o mobilních řešeních naleznete také na našich stránkách www.system4u.cz.

Detekce nebezpečných zařízení v síti a možnost zablokování
přístupu do firemní sítě.
Bezpečná distribuce aplikací mezi zaměstnance a možnost
založení firemního obchodu (Enterprise Application Store).
Dohled nad použítím a sdílením firemních dokumentů, emailových
příloh a dalšího obsahu.

System4u je kvalitním partnerem s dlouholetou tradicí v oblasti IT a v oblasti EMM řešení patří mezi špičku na
českém trhu. Díky našim zkušenostem se správou mobilních zařízení ve firemním prostředí máme hluboké znalosti
problematiky nasazení a podpory těchto systémů pro jakékoliv počty uživatelů. Více informací naleznete na stránkách www.system4u.cz. Přidejte se k nám na našem profilu na Facebooku a získejte přístup k novinkám.
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