HER ŞEYİ BAĞLAYAN
TEK BİR PLATFORM

SOTI MOBICONTROL
KANITLANMIŞ MOBİLİTE
YÖNETİMİ

Yönetilmesi gereken milyonlarca mobil ve IoT cihaz, iş operasyonlarını karmaşık
bir hale getirebilir. Kesinti süresi, uyumluluk ve güvenlik gibi önemli endişeler de
mobilite yönetimini birinci öncelik haline getirir. SOTI'nin Kurumsal Mobilite Yönetimi
(EMM) çözümü, mobilite konusunda sonsuz olasılık sunarak iş gücünüzün tüm
operasyonlarınızda teknolojik dönüşüm gerçekleştirmesine olanak tanır.

KOLAY MOBİLİTE YÖNETİMİ
SOTI MobiControl, şirketlerin her marka, model, donanım ve işletim sistemine sahip
mobil cihazların dağıtımıni güvenli bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan bir EMM
çözümüdür. SOTI MobiControl, dağıtımdan kullanımdan kaldırma aşamasına kadar tüm
yaşam döngüleri boyunca birden fazla üreticiye ait cihazları korur ve yönetir. Cihazların
güvenliğini ve emniyetini sağlamanın yanı sıra fiziksel öğelerin izlenmesinden uygulama ve
içeriğin yönetilmesine kadar, iş mobilitesinin tüm yönlerini kontrol eder. SOTI MobiControl;
farklı işletim sistemlerinde, farklı üreticilerin dahil olduğu çok amaçlı iş mobilitesi yönetimi
karmaşıklığını ortadan kaldırır. SOTI MobiControl ile çalışanlarınızı ve kârlılığınızı koruyun.

SOTI MOBICONTROL İŞLETMENİZ İÇİN NELER YAPABİLİR?
İŞLETMENİZ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYAN MOBİLİTE STRATEJİNİZİ YÖNETİN
SOTI MobiControl, cihaz kesintilerini azaltan ve çalışanlarınızın çalışmaya odaklanmasına
yardımcı olan verimlilik araçları ve uzaktan destek özellikleri içerir.
•

SOTI XTreme Technology, uzaktan yönetilen mobil cihazlara uygulama ve veri dağıtmak için
gereken süreyi azaltır, işletmenizin yanıt süresinde 10 kat veya daha fazla iyileşme sağlar

•

HTML tabanlı Kiosk Modu, bir mobil cihazı tek bir uygulama veya uygulama paketini
kullanabilecek şekilde kısıtlayarak cihaz güvenliği, şirket verileri gizliliği ve çalışan
verimliliği sağlar

•

Cihaz bağlantısını (3G/4G, Wi-Fi ve VPN) otomatik olarak yapılandırarak tüm konumlardan
güvenli iletişim sağlar

•

Gelişmiş coğrafi çit, kullanıcı tarafından belirlenen kesin görsel sınırlara (ör. okul kampüsü,
ofis, askeri üs vb.) dayalı politikalar, uygulamalar ve içerikler uygulayabilir

•

Gelişmiş konum hizmetleri cihaz gruplarındaki tüm çevrimiçi cihazların konumunu tek
seferde görüntülemenize olanak tanır. Çevrimdışı cihazlar ise, SOTI MobiControl'e yeniden
bağlanana kadar bilinen son konumunu bildirir

•

Kesin kullanıcı izinleri, kuruluşunuzdaki hangi birimlerin kullanıcı, müşteri verileri ve özel
niteliklerle ilgili izinlere (okuma, okuma/yazma) sahip olacağını belirlemenize olanak tanır

•

SOTI MobiControl Sistem Sağlığı Gösterge Paneli1 SOTI MobiControl performansınızı
optimize etmek için akıllı ve veri temelli kararlar almanıza yardımcı olan operasyonel
istatistiklerle ilgili gerçek zamanlı ve 48 saatlik görünürlük sağlar
1. Yalnızca SOTI Premium Plus ve Enterprise Plus Service kullanıcıları tarafından kullanılabilir

MOBİL İÇERİKLERİNİZİ VE UYGULAMALARINIZI YÖNETİN
SOTI MobiControl, eksiksiz bir mobil içerik ve uygulama yönetimi araçları paketi sunar.
•

SOTI Hub, işletmelerin önemli dosya ve belgeleri kontrol edip yönetmesini kolaylaştıran,
güvenli bir içerik yönetimi uygulamasıdır

•

SOTI Surf, şirketlerin benzersiz iş ihtiyaçlarını ve son kullanıcı gereksinimlerini destekleyen,
yapılandırılabilir özellikler ve güvenlik ayarları sunan güvenli bir mobil tarayıcıdır

•

Kurumsal veya herkese açık uygulama mağazanızdan kablosuz uygulama kurulumu,
yapılandırma, güncelleme ve kaldırma

CİHAZLARINIZI HIZLI VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANIMA ALIN
SOTI MobiControl sayesinde mobil cihazları çalışanlarınıza daha hızlı ulaştırabilir ve bu
cihazların şirket mobilite politikalarına uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.
•

Kendi Cihazınızı Getirin (BYOD), Tek Amaçlı Şirket Cihazı (COBO) ve Kendi Cihazınızı
Seçin (CYOD) dahil olmak üzere tüm Android Kurumsal dağıtım yapılandırmaları
için destek sunun. SOTI MobiControl Kişisel Kullanımlı Şirket Cihazı (COPE) dağıtım
senaryoları için de ek destek sağlar.

•

SOTI Stage kullanarak barkod tarama veya NFC "Bump" yoluyla hızlı kayıt

•

Android zero-touch enrollment, Apple Automated Device Enrollment, Samsung KME,
Windows Autopilot ve Zebra StageNow gibi OEM hızlı kayıt çözümleriyle entegrasyon

•

Kullanıcı rolü veya coğrafi konuma göre profiller (yapılandırma kümeleri) ve paketler
(uygulama kümeleri) kullanarak cihaz sağlama işlemini hızlı ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirin

•

Self servis portalı, kayıt işlemini çalışanların başlatmasına olanak tanır

SOTI ONE İŞ MOBİLİTENİZİ SADELEŞTİRİR
SOTI ONE Platform, iş açısından kritik mobilite ve IoT ile ilgili maliyeti, karmaşıklığı ve
kesinti süresini azaltmak için tasarlanmış entegre bir çözüm paketidir. Devrim niteliğinde
altı ayrı üründen oluşan SOTI ONE Platform, işletmelerin işlevsel siloları kaldırmasına, kesinti
sürelerinden kurtulmasına, tüm mobil ve IoT cihazlarını tek bir yerden yönetmesine ve eyleme
dönüştürülebilir görüşler sunmasına yardımcı olur. SOTI ONE Platform, her şey bağlıyken mobil
ve IoT iş operasyonlarını daha basit, daha akıllı ve daha güvenilir hale getirir.

SOTI ONE PLATFORM İLE ENTEGRASYON
SOTI MobiControl entegrasyonu sayesinde, SOTI ONE Platform'un sundukları:
•

Uygulama ve mobil cihaz sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için SOTI XSight ile entegrasyon

•

SOTI Snap ile oluşturulan özel uygulamalarınıza uzaktan destek olanakları

•

SOTI ürünleriyle ilgili tüm sorularınıza yanıt almak için, SOTI Central aracılığıyla ürün
uzmanları, iş ortakları ve müşterilerden oluşan bir toplulukla etkileşim

•

Doğrudan SOTI Connect'ten IoT cihazlarınız hakkında tanılama yardım masası biletleri
oluşturma ve görüntüleme

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN:
Bir SOTI satış temsilcisiyle iletişime geçin: sales@soti.net
veya soti.com.tr/mobicontrol adresini ziyaret edin
Daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirerek sadeleştirdiği iş mobilitesi ve IoT çözümleriyle SOTI,
sektörde kendini kanıtlamış, yenilikçi bir lider pozisyonundadır. SOTI, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin
mobilite alanında yeni olasılıklar keşfetmesine yardımcı oluyor.

soti.com.tr
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