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6 najbardziej przydatnych
funkcji FAMOC manage
FAMOC manage ułatwia wdrażanie, konfigurowanie i zarządzanie
wszystkimi smartfonami i tabletami w organizacji. To jeden system,
w ramach którego możesz kontrolować wszystko, czego
potrzebujesz: tworzenie profili, zarządzanie ograniczeniami,
ustawianie zasad dotyczących PIN i haseł oraz wiele innych.
Niezależnie, czy chcesz zarządzać dziesięcioma czy dziesięcioma tysiącami
urządzeń, czy należą one do firmy czy są w modelu BYOD – rejestracja
urządzeń jest szybka, łatwa i intuicyjna. FAMOC umożliwia wykonywanie
działań na jednym telefonie, ale również pozwala na operacje masowe na
grupach urządzeń o zróżnicowanych systemach operacyjnych.

Scenariusze wykorzystania
urządzeń mobilnych:

ROMAN
technik budowlany

STEFAN
brygadzista

WINCENT
prezes

/ praca w terenie,
w różnych warunkach
pogodowych:
konieczność posiadania
wytrzymałego sprzętu

/ urządzenie mobilne
jako główne narzędzie
pracy: dostęp do
firmowej poczty
i wewnętrznych aplikacji
(CRM lub aplikacja do
monitoringu procesów
i śledzenia postępów
prac ekipy)

/ większa swoboda
użytkowania - podział
danych na urządzeniu na
część prywatną
i służbową

/ monitoring stopnia
zużycia urządzenia

/ ochrona danych
służbowych

/ głównie praca fizyczna
- urządzenie mobilne
jako narzędzie
wspierające,
z ograniczoną liczbą
funkcjonalności
/ w razie problemów
z urządzeniem konieczna możliwość
zdalnego wsparcia

/ zdalna konfiguracja
i przygotowanie do
codziennej pracy

/ ochrona danych
służbowych

Niezależnie od scenariusza
wykorzystania urządzeń,
FAMOC manage umożliwi zdalną
konfigurację i zabezpieczenie
sprzętu.

Modele zarządzania
urządzeniami:

COSU
urządzenie
dedykowane

COBO
urządzenie w pełni
zarządzane

WPC
profil praca na
urządzeniu
służbowym

/ urządzenie
dedykowane
konkretnemu zadaniu

/ kontrola całego
urządzenia
(tryb Device Owner)

/ podział danych na
urządzeniu na część
służbową i prywatną

/ ograniczona liczba
aplikacji (lub tylko jedna
aplikacja)

/ dane firmowe
chronione w specjalnym
kontenerze (profil praca)

/ zdalny dostęp jako
jedna z kluczowych
funkcjonalności

/ zdalna konfiguracja
urządzenia
i przygotowanie do
codziennej pracy
(zdalnie zainstalowane
potrzebne aplikacje np.
służbowa poczta, CRM
albo aplikacja do
monitorowania zadań
zespołu na budowie)

/ istotny monitoring
stanu baterii urządzenia
(raportowanie i alerty)

/ możliwość
monitorowania stanu
używalności urządzenia

/ kontrola przez
administratora

/ wsparcie dla urządzeń
wzmacnianych

/ zdalna konfiguracja
urządzenia
i przygotowanie do
codziennej pracy
(służbowa poczta,
aplikacje biznesowe)
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Sześć najbardziej
przydatnych funkcji
systemu FAMOC manage

Ograniczenie funkcjonalności
na urządzeniu, czyli tryb kiosk
/ Czym jest tryb kiosk?
urządzenie dedykowane
konkretnemu zadaniu
ograniczona liczba aplikacji (lub
tylko jedna aplikacja)
kontrola przez administratora
mniej aplikacji systemowych
/ FAMOC udostępnia dwie metody
korzystania z trybu kiosk:
ekran startowy FAMOC home
screen (FAMOC Launcher), który
umożliwia dostęp jedynie do
kilku aplikacji bez możliwości ich
modyfikacji (np. aplikacje do
rejestracji odbioru przesyłek)
pojedyncza, uruchomiona stale
aplikacja, której nie można
zamknąć (np. skaner kodów dla
magazynów)
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Możliwość zdalnego wsparcia
- zdalny dostęp
/ Zdalny dostęp jest narzędziem,
które umożliwia administratorowi
zdalne zarządzanie urządzeniem
użytkownika. Rozwiązanie pozwala
na dostęp do ekranu telefonu
w czasie rzeczywistym i umożliwia
administratorowi przejęcie kontroli
nad urządzeniem po wyrażeniu
zgody na to przez użytkownika.
/ Funkcjonalność ta przydatna jest
zwłaszcza dla pracowników
w terenie oraz tych pracujących
poza biurem. Korzystając z niej
można w łatwy sposób przeglądać
zawartość i wykonać potrzebne
operacje. Dodatkowo w sekcji
Managera Plików można ściągnąć
wybrane pliki na swój komputer, ale
też załadować własne pliki na
urządzenie.
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/ Zakładka Lokalizacje pozwala na
monitorowanie lokalizacji
urządzenia lub użytkownika
ustalonej na podstawie danych
pobranych z urządzenia mobilnego.
Administrator może zobaczyć na
mapie ostatnią pozycję każdego
urządzenia, z którego pobrane
zostały dane o lokalizacji.

/ Możliwość raportowania szeregu
parametrów baterii urządzenia:
poziom baterii
kondycja baterii
temperatura baterii
woltaż baterii
czy bateria jest w urządzeniu
niski poziom baterii

Monitoring lokalizacji
urządzenia

/ Możliwe jest wyświetlenie
maksymalnie 14 urządzeń w tym
samym czasie. Dla każdego
urządzenia dostępny jest wgląd do
ostatnio pobranej pozycji na mapie
oraz 20 poprzednich lokalizacji
urządzenia.

Raportowanie parametrów
baterii

/ Raportowanie powyższych
parametrów może być szczególnie
przydatne w przemyśle ciężkim, w
magazynach czy firmach
produkcyjnych, gdzie 100%
sprawność urządzenia i jego baterii
jest niezwykle istotna dla biznesu.
/ Istnieje również możliwość
raportowania osiągnięcia
określonego przez administratora
poziomu baterii (jak np.
przekroczenie ustalonej
temperatury) - na przykład na
wskazany adres e-mail.
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Raportowanie zablokowania
i odblokowania urządzenia
/ W aplikacji Monitor Użycia istnieje
możliwość raportowania
zablokowania i odblokowania
urządzenia. Nowe raporty zawierają
dane o tym, jak długo urządzenie
jest odblokowane, czyli używane.
Pozwala to ocenić, czy urządzenie
jest wykorzystywane w pełnym
zakresie, dzięki czemu mamy
możliwość reagowania
i (przykładowo) przenoszenia
urządzeń do działów, w których
okażą się one bardziej potrzebne
i częściej wykorzystywane.
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Wsparcie dla urządzeń
wzmacnianych
/ Wzmacniane urządzenia są
zaprojektowane tak, aby wytrzymać
znacznie więcej nadużyć
i uszkodzeń, dzięki czemu są
znacznie bezpieczniejsze i mają
większą trwałość. FAMOC manage
wspiera urządzenia wzmacniane
różnych producentów.

Przykładowe marki urządzeń
wzmacnianych, wspierane przez
FAMOC manage:

INTERESUJĄ CIĘ
PRZYKŁADY WDROŻEŃ
FAMOC MANAGE
U KLIENTÓW Z TWOJEJ
BRANŻY?
NAPISZ:
presales@famoc.com

www.famoc.com

