
 

 

  

  

  

BEZPLATNÁ SPRÁVA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ 
JEDNODUŠE A V CLOUDU  

Mobilní zařízení jako telefony a tablety jsou součástí každé 
firmy. Můžete je svým lidem svěřit a příliš se nestarat, 
nebo si pro jejich správu přizvat chytrý systém. My pro tato 
zařízení nabízíme snadno použitelný a bezplatný cloudový 
nástroj, který poskytuje chytřejší způsob správy.   

Řídící panel řešení poskytuje jasný přehled o všech spravovaných zařízeních  
a jejich úrovni zabezpečení. 

ZAJÍMAJÍ VÁS DALŠÍ 
FUNKCIONALITY A VÝHODY 

TOHOTO ŘEŠENÍ?   

KONTAKTUJTE NÁS 
datasys@datasys.cz 

FUNKCE ŘEŠENÍ 

Zabezpečení zařízení  
Bezpečnostní opatření snadno zajistíte na všech 
typech zařízení. Nástroj umožňuje vynucení  
a nastavení hesla, zamykání zařízení, vymazání  
a restart přístupových kód, vynucení přístupového 
kódu zámku obrazovky, zjišťování chybějících 
bezpečnostních záplat či šifrování úložiště.  

Zvýšení viditelnosti  
Informovanost zaměstnanců je klíčová, s řešením 
proto získáte přístup k důležitým segmentům jako 
jsou řídící panel a widget standardní zprávy nebo 
centrum oznámení.  

 
 

 

  

 

Ovládání nastavení  
Na mobilní zařízení a pracovní stanice Windows 
vzdáleně nasadíte základní nastavení jako  
e-mailové účty, nastavení WiFi, požadavky na 
přístupový kód, nastavení VPN a notifikace. 
 

MOŽNOSTI PŘECHODU NA PLACENOU VERZI  

Pokud výše zmíněný výčet funkcí nestačí, nabízíme přechod 
k rozšířenějším plánům. Ty nabízejí např. pokročilé možnosti 
správy zařízení, plný rozsah koordinace obsahu, sledování 
polohy, kompletní report a analytiku, automatizaci 
manuálních úkolů, neomezený počet správců atd. 

Kompatibilita pro všechna zařízení  

▪ Android  

 
 

▪ iOS ▪ macOS ▪ Windows 

PROČ ŘEŠENÍ VYZKOUŠET? 

JE CHYTRÉ  
Využije ho jakýkoliv typ organizace. Má všechny 
správné funkce pro snadnou a efektivní správu 
zařízení a přizpůsobí se i vašim konkrétním potřebám. 

JE JEDNODUCHÉ  
Systém se používá intuitivně a nevyžaduje žádná 
školení. Po objednání ho můžete velmi rychle nasadit 
a začít registrovat svá zařízení. Případně si ho nechat 
na klíč implementovat od nás. 

JE BEZPEČNÉ 
Chrání před bezpečnostními hrozbami i narušením 
dat. Snadno zjistíte, zda se zařízení používala 
bezpečně a všechna data zůstala nedotčená. 

 

DATASYS VÁM ZAJISTÍ 
▪ Konzultace potřeb správy mobilních zařízení. 
▪ Zřízení a konfiguraci prostředí. 
▪ Vytvoření instalačního předpisu pro Android / 

iOS / Windows. 
▪ Zaškolení obsluhy administračního prostředí. 
▪ Zaškolení nasazení, úpravy a odstranění 

mobilního klienta. 
▪ Provedení implementace pomocí vzdáleného 

přístupu (Microsoft Teams). 

Nemáte kapacity? Nevadí nabídneme Vám 
kompletní řešení jako službu. 

 


