Jūsu uzņēmumam
piemērota mobilo ierīču
pārvaldība

Kas ir Knox Manage?
Knox Manage ir datu mākonī balstīts uzņēmuma mobilo tehnoloģiju pārvaldības risinājums, kas radīts,
lai elastīgi un detalizēti pārvaldītu un uzraudzītu uzņēmuma darbinieku ierīces.

Ātra un vienkārša izmantošana
Ceļvedis ātrai darbības
uzsākšanai:

Automātiskās darbības
nodrošināšana:

Pievienojiet uzņēmuma un
lietotāju profilus

Ierīču reģistrēšana, izmantojot
IMEI/sērijas numuru

Atbalsta dažādus Kiosk režīmus (viena
aplikācija, vairākas aplikācijas, tīmekļa
pārlūka kiosks)

Iestatiet ierīču un aplikāciju
pārvaldības profilus

Automatizēta pakalpojuma
izmantotāja pievienošana un
reģistrēšana

Pievienojiet grāmatzīmes, mapes, reklāmas
banerus, piezīmes, tekstu, kalendāru un
pulksteni

Izlaidiet iestatījumus, kas nav
nepieciešami

Pārkārtojiet ikonas, kā arī pielāgojiet to
lielumu un tekstu

Automātiska norādīto aplikāciju
instalēšana

Atslēdziet ierīces taustiņus (Home (Sākums),
Back (Atpakaļ), Volume (Skaļums), Power
(Strāvas padeve))

Pārvaldības profilu un
aplikāciju izmantošanas
uzsākšana
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Kiosk:

Automātiski parametru iestatījumi
(Wi-Fi, EAS, e-pasts, APN,
grāmatzīmes, VPN un sertifikāti)

Mainiet fona attēlu un krāsu

Reģistrējiet ierīci arī pēc tās
rūpnīcas režīma atiestatīšanas

Atļaujiet/liedziet uzdevumu pārvaldnieka,
statusa joslas, vienlaicīgu vairāku logu
izmantošanu

Stabila pārvaldība
Lietošanas pieredzē balstīta
darbību īstenošana:

Ierīces funkciju
ierobežošana:

Starpplatformu
atbalsts:

Izmantošanas laika ierobežojums

Iespēja pārvaldīt ierīces ar
dažādām operētājsistēmām no
vienas vadības konsoles

Vairāku operētājsistēmu atbalsts
(Android, iOS un Windows)

Ierobežojumi atkarībā no
atrašanās vietas
Aplikācijas
Viesabonēšana
SIM: ierīces bloķēšana, ja SIM karte
ir nomainīta vai tikusi izņemta
Wi-Fi: iespēja uzstādīt īpašus
nosacījumus ierīces lietošanai
dažādos tīkla pieslēgumos

Iespēja pārvaldīt ierīces ar
dažādām operētājsistēmām no
vienas vadības konsoles

Atļaujiet/liedziet Wi-Fi, Bluetooth,
USB, NFC un GPS savienojumus
Atļaujiet/liedziet balss zvanu, datu
izmantošanu un viesabonēšanas
pakalpojumus
Iestatiet lietotāja atpazīšanas
noteikumus

Aplikāciju pārvaldība:

Dažādas Knox platformas iespējas:

Iespēja lejupielādēt un atjaunināt
aplikācijas bez ierīces lietotāja
brīdināšanas un liegt aplikāciju
dzēšanu

Ieviest daudzfaktoru lietotāja
autentificēšanu

Aplikācijas melno/balto sarakstu
veidošanai

Datu konteineru pārvaldība (datu
zuduma novēršana, konteineru
bloķēšana, VPN atsevišķiem konteineriem)

Iespēja bloķēt piekļuvi tiešsaistes
aplikāciju veikaliem

Visaptveroša kontrole
Precīzs ierīču
audits:

Attālinātā piekļuve
ierīcēm:

Operētājsistēmas
atjauninājumu pārvaldīšana:

Pārraudzīt lietotāja ierīces statusu

Attālinātais atbalsts lietotāja
ierīcei

Iespēja atiespējot programmatūras
(programmaparatūras) atjauninājumus

Attālinātais atbalsts
administratora konsolei

Noteikt noteiktu datumu, laiku un
versiju programmaparatūras
piespiedu atjaunināšanai (*E-FOTA)

Pārskatīt ierīces atbilstību
uzņēmuma noteikumiem
Informācija par iepriekš
saņemtajiem paziņojumiem
un komandām
Iespēja izsekot informāciju par
konkrētu ierīci (tās atrašanās vietu,
tālruņa/datu izmantojumu,
akumulatora stāvokli, savienojuma
statusu, kā arī pārskatīt ierīcē
instalēto aplikāciju sarakstu)

Iespēja attālināti bloķēt / atbloķēt
lietotāja ierīci
Iespēja attālināti bloķēt piekļuvi
bezsaistes režīmam konkrētām
ierīcēm

Vienkārša, pieejama un pārliecinoša uzņēmuma mobilo tehnoloģiju pārvaldība

Sākt darbu ar bezmaksas izmēģinājuma versiju @ www.samsungknox.com/km
Dažādu funkciju pieejamība var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas un platformas versijām
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Knox Manage
pieejams ierīcēs ar šādām
operētājsistēmām:

Android Kitkat v4.4+
iOS 8+
Windows 10

