Solucions de mobilitat

Què és MobilGest?
MobilGest és un Servei de Gestió de Dispositius Mòbils i Portàtils (Mobile Device Management, "MDM") que permet gestionar
des duna consola dispositius Android, iOS, Windows Phone i BB de forma automàtica, reduint dràsticament el nombre dhores
que hi dediquen els departaments dinformàtica i atenció a lusuari.
MobilGest és una solució SaaS (servei de software gestionat): això significa que estarà en funcionament en qüestió de minuts,
sense necessitat dinstal·lar una infraestructura, ni tan sols dadministrar-la si el client no ho desitja. Amb MobilGest sobté
una solució per a la gestió dels dispositius mòbils del centre amb un cost molt baix.

Instal·lació daplicacions

Aplicar configuracions

Podreu gestionar remotament la instal·lació i
desinstal·lació daplicacions.

Fins i tot encara que els usuaris les canviïn manualment.

Distribució dinformació als usuaris

Còpies de seguretat

Com ara documents, dades, fotografies, multimèdia, etc.

Permet de realitzar un bolcat de dades als servidors del
producte.

Manteniment preventiu dels dispositius

Inhabilitar dispositius

Com ara detectar anomalies en aplicacions i dades, i
corregir-les automàticament.

Bloqueig, esborrat i inhabilitació de dispositius robats o
perduts.

Seguretat en els dispositius

Informes

Encriptació dinformació sensible, auditories dactivitats,
polítiques de seguretat com ara bloqueig daplicacions,
connexions, ports, activitats, etc.

Informes dissenyats i programats a mida, sobre tots els
aspectes dús.

Per què fer servir MobilGest?
Moltes vegades els usuaris de la pròpia empresa no tenen coneixements tècnics o no són experts en seguretat. Tot i així, més
del 75% de les empreses deixen la responsabilitat de la seguretat en mans dels usuaris. El resultat és que una informació
valuosa, que fins ara estava protegida a la xarxa privada de lempresa, passa ara als dispositius mòbils, quedant desprotegida
i accessible per part de tercers. Sense una seguretat apropiada, els dispositius mòbils són extremadament vulnerables. El
departament dIT ha de gestionar i protegir la informació sensible, i ha de garantir el compliment de les normatives i polítiques
de seguretat de lempresa.
Els sistemes distribuïts impliquen els seus propis reptes. Segurament la vostra empresa compta amb diferents tipus de dispositius
mòbils, amb diferents necessitats segons lusuari que els fa servir.
MobilGest us permet de gestionar aquests entorns, mostrant-vos quins dispositius shan desplegat, on es troben, quin
software tenen instal·lat, etc. i a més us dóna la capacitat de controlar les aplicacions i dades.
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Avantatges de MobilGest
MobilGest facilita la gestió de les actualitzacions dels arxius del dispositiu mòbil, des de qualsevol font i format, incloent
HTML, arxius de bases de dades, documents i altres continguts electrònics. També permet el desplegament i manteniment
daplicacions: els canvis es poden realitzar per mitjà de les xarxes inalàmbriques a les quals el dispositiu es pugui connectar,
com ara les xarxes WiFi o UMTS.

Automatització de processos
· Amb MobilGest podreu personalitzar i automatitzar
tasques i facilitar la feina del departament dIT.

· Transferència darxius o sessions de processos que es
puguin iniciar des de la interfície web.

· Plantilles per a personalitzar activitats per a diferents
grups dusuaris.

· Gestió de configuració de dispositius: control daccés,
configuració de so, etc.

Administració de la connexió
MobilGest utilitza un disseny darquitectura intel·ligent
que optimitza la capacitat de prendre les decisions
adequades a lhora dadministrar i desplegar els dispositius
mòbils. Disposa de funcions de gestió de connexions
plenament desenvolupades per al desplegament de la
base instal·lada a través de missatges MSM i e-mail, de
forma que no hi ha necessitat daccedir física o
remotament al dispositiu que volem instal·lar.

Permet de gestionar:
· Programació de tasques i prioritats.
· Control de continguts, temps, paràmetres i el mètode
de comunicació.
· Habilita la programació de finalització de tasques en uns
temps més eficients.

Principals característiques
· Seguretat.

· Push de correu electrònic.

· Gestió centralitzada de les polítiques de seguretat
corporativa.

· OneBridge push e-mail.

· E-mail i PIM encriptat en el dispositiu mòbil.

· Qualsevol dispositiu mòbil.

· Encriptació de dades en les comunicacions.
· Centre de gestió i control.
· Administració i gestió de seguretat des dun portal web.
· Actualització de dades i aplicacions, segons les
necessitats.
· Gestió de grups o usuaris.
· Distribució de software over-the-air.
· Es minimitzen les necessitats dintervenció de lusuari.

· Push e-mail Microsoft (SP2).
· Windows.
· Blackberry.
· Android.
· iOS.
· Qualsevol connexió inalàmbrica.
· GPRS/EDGE/3G, W-LAN, per exemple, 802.11b/g,
infraroigs, Bluetooth.
· Gestió i seguretat des duna única consola.
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