EasyInstall MDM
Få det totale overblik og lad EasyInstall administrere alle virksomhedens
enheder i en fælles System Management løsning. EasyInstall MDM er en
indbygget udvidelse af det velkendte EasyInstall produkt.

Alle enheder administreres fra et og samme EasyInstall administrator
program hvilket giver det perfekte overblik og en ensartet måde at arbejde
på.
At administrere smartphones, tablets og Apple computere er lige så enkelt
som administration af Microsoft Windows computere – alt kan klares med
få museklik. Det er desuden muligt at se hvilke enheder en given bruger
anvender, f.eks. at brugeren har en computer og en telefon.
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Features:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inventory oplysninger ang. hardware og installeret software,
bøger mm.
Installation og afinstallation af programmer og apps via:
•
Google Play (Android)
•
iTunes Store (iOS)
•
iTunes VPP Store (Apple)
•
Enterprise Apps (ipa / apk)
•
PKG pakker (MacOS)
Simple pakke og profil wizards
Installation og afinstallation af bøger (PDF, ePub og iBooks)
Password politik
Sikkerhedsindstillinger
App og Web restriktioner (Black– og White listening)
Remote låse og slette enheder
Oprettelse af profiler:
•
Exchange mail
•
Office 365 mail
•
Hotmail
•
Gmail
•
POP3 / IMAP mail
•
WiFi, APN
•
VPN (Apple)
•
Single App / Kiosk mode (Android + iOS)
•
Baggrunds billede (Apple)
Fuld understøttelse for iOS Supervised mode *)
Understøttelse for COD og BYOD
Oprettelse af forskellige ’over the air’ enrollment profiler
(kan password beskyttes)
Mulighed for at sende enrollment invitationer via e-mail til brugerne
Mulighed for enrollment via QR koder

Requirements:
•
•
•
•
•
•

EasyInstall Windows server
EasyInstall Windows MDM server, typisk i DMZ
SSL certifikat som understøttes af Android / Apple
Android 4 eller højere / Samsung Knox 4 eller højere
iOS 7 eller højere
MacOS 10.7 Lion eller højere

*) Kræver en Mac Computer til supervise opsætning.
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