Najważniejsze funkcje platformy MDM
www.proget.pl

Kontrola funkcji urządzenia
Firmowe urządzenie zostaje objęte politykami bezpieczeństwa zgodnie z wymogami przedsiębiorstwa, tworząc ograniczenia sprzętowe i systemowe.

Geolokalizacja urządzeń
Dzięki Proget MDM, urządzenie może zostać zlokalizowane na żądanie, w interwale czasowym
lub w ruchu, tworząc historię przemieszczania się oraz pokonaną trasę.

Szyfrowanie danych
Szyfrujemy dane z wykorzystaniem algorytmów kryptograficznych o najwyższym standardzie,
a dzięki aktualizacjom bezpieczeństwa system jest odporny na wszelkie podatności.

Zdalne kasowanie
Pozwala na kasowanie całej pamięci urządzenia lub tylko danych firmowych, dając gwarancję
ochrony wrażliwych danych przed ich przejęciem przez osoby trzecie.

Dystrybucja aplikacji
Dystrybucja własnych aplikacji, blokowanie konkretnego oprogramowania na przykład Facebooka
oraz tworzenie białych i czarnych list daje ogromne możliwości kontrolowania świata aplikacji.

Standard korporacyjny

Poznaj platformę
Proget MDM
Wyspecjalizowani w ochronie
urządzeń mobilnych

Integrujemy usługi biznesowe takie jak poczta, kalendarz, kontakty, ale również dajemy
możliwość wykorzystania rozszerzonych funkcji jak VPN, file access, intranet, proxy i wiele innych.

Pulpit zdalny
Dzięki tej funkcjonalności możemy mieć zdalny dostęp do urządzeń mobilnych, co znakomicie
wspomaga rozwiązywanie problemów przez Dział IT.

Rozbudowa i dopasowywanie
Proget MDM to nie tylko zamknięta platforma, to framework, którego używamy do customizacji.
Dostarczymy Ci szyte na miarę oprogramowanie, aby każdy detal odpowiadał Twojej koncepcji.

Czy jesteś gotowy na RODO?

Poznaj naszą aplikację i panel administracyjny

Sprawdź naszą platformę
na www.proget.pl

Zarządzaj swoimi telefonami w prosty i przejrzysty sposób

Informacje

Pomoc techniczna

Aplikacje

Znajdziemy
tutaj
podstawowe
informacje o aplikacji, licencji użytkownika końcowego, a także o serwerze
korporacyjnym, do którego jest
podpięte urządzenie.

Zakładka, w której znajdziemy
najpotrzebniejsze informacje kontaktowe. W razie problemów nasi konsultanci pomogą w ich rozwiązaniu.

Służbowy sklep z aplikacjami.
Znjadziesz tu informacje na temat
aplikacji zleconych do zainstalowania
przez Twoją firmę lub aplikacje, które
w sposób zdalny zostały już zainstalowane na Twoim urządzeniu.

Urządzenie

Wiadomości

Pliki

Znajdują się tutaj najważniejsze dane
o urządzeniu. Sprawdzimy tutaj wersję
systemu, status baterii, zajęte miejsce,
do jakiej sieci jesteśmy podłączeni lub
jakie profile są obecnie skonfigurowane na tym urzadzeniu.

Lista wiadomości, które otrzymaliśmy
od administratorów. Lista także
pokazuje wiadomości alarmowe, które
mogą być wysłane w razie nagłego
przypadku.

Menedżer plików. Służy do przeglądania plików, które zostały udostępnione przez administratora.

Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych (z j. angielskiego GDPR)
zacznie obowiązywać 25 maja 2018 r.
Wraz z Proget MDM:
- zabezpieczaj i kontroluj urządzenia mobilne
- szyfruj firmowe dane na urządzeniach
- chroń transmisję danych szyfrowanym kanałem VPN
- kontroluj aplikacje i określaj do nich dostęp
- bezpiecznie usuwaj dane z urządzeń

www.proget.pl

Czy dane w Twojej firmie są bezpieczne?
Sprawdź i przekonaj sie, że zabezpieczenie floty
urządzeń Android, iOS, Windows nie musi być
skomplikowane.

Najczęściej, gdy myślimy o bezpieczeństwie ważnych danych
firmowych, bierzemy pod uwagę sprzęt, który mamy w firmie.
Często zapominamy, że pracownicy przechowują na swoich
urządzeniach mobilnych całą bazę danych wrażliwych, w tym
pocztę wraz z załącznikami, kontakty, zdjęcia i inne poufne dane.
Platforma Proget MDM została zbudowana na podstawie wieloletnich doświadczeń, przez co zawiera wiele sprawdzonych, ale
też autorskich rozwiązań.

Integracje
Proget jako jedyny producent jest otwarty na potrzeby Klientów. Rozmawiamy z Klientami o ich realnych potrzebach
pod kątem systemu MDM. Jeśli wymagana jest integracja z nietypowym systemem lub usługą (SIEM, DLP, ERP, CRM
i inne) to nasz dział R&D określi, czy implementacja jest możliwa od strony technicznej oraz jaki czas jest potrzebny na
implementację. Jeśli potrzebna jest modyfikacja: konsoli, dodanie nowych funkcji, opcji, przycisków, raportów to
wystarczy je z nami uzgodnić, a następnie będziemy w stanie zaoferować modyfikację systemu tak, aby jeszcze lepiej
dopasować platformę Proget MDM do potrzeb i oczekiwań. Żaden inny producent nie daje tak dużej możliwości
dopasowania się do indywidualnych potrzeb Klienta!

Korzyści z używania platformy MDM
Dowiedz się, co możesz zyskać!

Proget MDM łączy w sobie prostą i intuicyjną obsługę z szerokim wachlarzem dostępnych funkcji.
Rozwiązanie jest w całości tworzone przez naszych programistów i nie podlega hermetycznym zasadom
narzucanym przez wielką korporację. Możemy bez przeszkód dopasowywać się do potrzeb i wymagań
naszych Klientów.
Proget MDM zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych niezależnie od tego, czy urządzenia są
własnością firmy, czy pracownika, który wykorzystuje je w celach służbowych w scenariuszu BYOD.

Umów się na prezentację platformy Proget MDM
Zaproponuj termin, a my dostosujemy sie do Ciebie

Android Enterprise (Android For Work)

Samsung Enterprise FOTA (E-FOTA)

Android Enterprise oddziela aplikacje biznesowe od
osobistych. Wykorzystaj wydajność, elastyczność
i możliwości Androida w swojej pracy - zawsze
i wszędzie masz do dyspozycji najlepsze aplikacje.
Utwórz specjalny profil do pracy i wraz z tą technologią
rozwiążesz
problem
konteneryzacji
danych.
Zabezpieczysz to, co poufne w najwyższych możliwych
standardach.

Usługa Samsung Enterprise Firmware-Over-The-Air
umożliwia firmom kontrolowanie harmonogramów
aktualizacji i wersji systemów operacyjnych
w urządzeniach pracowników. Administratorzy mogą
przetestować aktualizacje przed ich wdrożeniem, aby
zapewnić zgodność między aplikacjami firmowymi,
a nowymi systemami.

Samsung KNOX

Apple DEP

Samsung KNOX umożliwia użytkownikom tworzenie
na
urządzeniach
oddzielnej
przestrzeni
do
bezpiecznego przechowywania służbowych aplikacji
i poczty elektronicznej, izolując je od danych
w przestrzeni prywatnej. Dzięki temu administratorzy
IT mogą zdalnie ustawiać zabezpieczenia i zarządzać
danymi przedsiębiorstwa, ale nie mają dostępu do
prywatnych danych użytkownika.

Dzięki DEP globalna dystrybucja urządzeń iPad i iPhone
jest w pełni bezdotykowa. Automatyczny enrollment za
pośrednictwem MDM dostępny dla każdego urządzenia,
dzięki czemu podczas ich aktywacji, są one natychmiast
konfigurowane wraz z ustawieniami konta, aplikacjami
i dostępem do usług korporacyjnych przez Internet.
Apple DEP bezdotykowo uruchamia tryb nadzorowany.
Umożliwia to konfigurację urządzeniaw dowolny
sposób, a za pomocą polityk Allow open-in, uzyskasz
pełne wsparcie systemowe do konkretyzowania danych.

Chcesz zobaczyć jak działa nasz MDM?
Umów się na spotkanie i przetestuj Proget MDM!
Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły.

Dystrybucja w Polsce:
DAGMA Biuro Bezpieczeństwa IT
ul. Bażantów 4/2 | 40-668 Katowice
32 259 11 00

handel@dagma.pl

