
OSVĚDČENÁ SPRÁVA  
MOBILITY 

Správa obchodních operací je díky milionům připojených mobilních a IoT zařízení 

komplikovaná. Nejčastější jsou obavy z prostojů, dodržování předpisů a zabezpečení, 

díky čemuž je správa mobility tou nejvyšší prioritou. Řešení správy podnikové mobility 

společnosti SOTI (EMM – Enterprise Mobility Management) nabízí nekonečné možnosti a 

dává prostor vaší pracovní síle přetvořit obchodní operace. 

JEDNA PLATFORMA 
KTERÁ VŠE PROPOJÍ

SOTI MOBICONTROL



CO MŮŽE SOTI MOBICONTROL UDĚLAT PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

SPRAVUJTE SVOU FIREMNÍ MOBILITU
SOTI MobiControl zahrnuje nástroje ke zvýšení produktivity a funkce vzdálené podpory, což redukuje 
prostoje zařízení a udržuje vaše pracovníky zaměstnané.  

• Technologie SOTI XTreme zkracuje čas na distribuci aplikací a dat do vzdálených mobilních 
zařízení a zlepšuje odezvu vaší firmy 10x nebo více

• Režim Kiosk Mode na základě HTML omezuje mobilní zařízení na používání pouze jedné či více 
aplikací, čímž zajistí bezpečnost, soukromí podnikových dat a produktivitu pracovníků

• Automaticky nastavuje připojení zařízení (3G/4G, Wi-Fi a VPN) k zajištění bezpečné komunikace 
z jakékoliv lokace

• Zásady zavedené geofencingem na bázi polygonu, aplikace a obsah na základě přesných 
vizuálních hranic jakéhokoliv tvaru (např. školní kampus, podnikové kanceláře, vojenská  
základna atd.)

• Vylepšené služby zjišťování polohy umožňují sledovat aktuální polohu všech online zařízení ve 
skupině naráz, zatímco offline zařízení hlásí svou poslední zaznamenanou polohu do chvíle, než 
se znovu připojí k SOTI MobiControlreconnect to SOTI MobiControl

• Přesná uživatelská oprávnění vás nechají rozhodovat, které oddělení vaší organizace má povolení 
(číst, číst/psát) uživatelům, do vlastních dat a atributů

ZJEDNODUŠENÁ SPRÁVA MOBILITY
SOTI MobiControl je řešení správy podnikové mobility, které umožňuje společnostem 
bezpečně spravovat jejich mobilní zařízení s jakýmkoliv jiným zařízením či operačním 
systémem. SOTI MobiControl zabezpečuje a spravuje zařízení s více dodavateli napříč 
jejich celoživotním cyklem, od jejich nasazení až do vyřazení. Kontroluje veškeré aspekty 
podnikové mobility, od sledování fyzických aktiv po správu aplikací a obsahu, stejně tak 
udržuje zařízení a data v bezpečí. SOTI MobiControl odstraňuje složitost správy takových 
řešení podnikové mobility, která jsou na bázi více operačních systémů, více obchodníků a 
jsou víceúčelové. Chraňte vaše pracovníky pomocí SOTI MobiControl. 



SPRAVUJE OBSAH VAŠEHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ A JEHO APLIKACÍ 
SOTI MobiControl poskytuje kompletní obsah pro mobilní zařízení a nástroje pro správu aplikací.

• SOTI Hub je bezpečná aplikace pro správu obsahu, která v podnikání zjednodušuje kontrolu 
důležitých souborů a dokumentů

• SOTI Surf je bezpečný mobilní prohlížeč s konfigurovatelnými funkcemi a bezpečným 
nastavením, který podporuje potřeby každého specifického podnikání a požadavky koncových 
uživatelů

• Bezdrátová instalace, konfigurace, aktualizace a odstraňování aplikací z vašeho podnikového 
nebo veřejného obchodu s aplikacemi

NASAZUJTE SVÁ ZAŘÍZENÍ RYCHLE A SPRÁVNĚ
SOTI MobiControl dostane mobilní zařízení do rukou vašich pracovníků rychleji a zároveň zajistí,
že jsou v souladu s politikou mobility společnosti. 

• Rychlý zápis pomocí skenování čárového kódu nebo NFC „Bump“ použitím SOTI Stage

• Integrace s OEM zařízením pro řešení rychlých registrací, jako je například bezdotyková 
registrace na Androidu, DEP u Apple zařízení, Samsung KME, Windows Autopilot a Zebra 
StageNow

• Zajišťovací zařízení rychle a konzistentně používají profily (konfigurační nastavení) a balíčky 
(sady aplikací) založené na roli uživatele či jejich zeměpisné poloze

• Samoobslužný portál umožňuje zaměstnanci samostatnou registraci



SOTI ONE ZJEDNODUŠUJE VAŠI OBCHODNÍ MOBILITU
SOTI ONE Platform intuitivně integruje všechny vaše potřeby správy podnikové mobility do jedné

snadno použitelné platformy. Redukuje cenu, komplexitu a prostoje související s mobilitou kritickou

pro podnikání. SOTI ONE Platform se skládá ze sedmi revolučních komponentů, díky kterým

odstraňuje funkční sila a vytváří jedinou platformu, která pomáhá eliminovat prostoje, rychleji

vytváří aplikace a spravuje všechny mobilní a IoT zařízení na jednom místě.

INTEGRACE S SOTI ONE PLATFORM
Skrze integraci se SOTI MobiControl vám SOTI ONE Platform umožňuje:

• Integraci se SOTI Assist pro přídání možnosti vzdálené podpory

• Přidání možností vzdálené podpory do vlastních aplikací vytvořených prostřednictvím SOTI Snap

• Interakci s komunitou produktových odborníků, partnerů a zákazníků prostřednictvím SOTI

• Central k získání odpovědí na všechny vaše otázky ohledně produktu SOTI

• Export dat do SOTI Insight za účelem hlubší analýzy a archivace dat

• Vytvoření a zobrazení úkolů pro technickou podporu, týkající se vašich loT zařízení, a to přímo

• prostřednictvím SOTI Connect

Společnost SOTI je osvědčeným inovátorem a předním lídrem pro řešení obchodní mobility a IoT řešení, která dělá chytřejší,
rychlejší a spolehlivější. SOTI pomáhá v podnikání napříč světem a dává obchodní mobilitě nekonečné možnosti.
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