
 

Η διαχείριση των συσκευών είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 

θέματα όπως, registration, ασφάλεια, σύνδεση του χρήστη, δικαιώματα 

χρήσης, διασύνδεση με το Active Directory της επιχείρησης, έκδοση 

λειτουργικού συστήματος (OS) και των αντίστοιχων patches, 

περιφερειακό λογισμικό (mail, document & office apps) και τέλος τη 

διαχείριση των επιχειρησιακών εφαρμογών που εγκαθίστανται στις 

συσκευές. Η διαχείριση των συσκευών ανεξάρτητα από το πλήθος τους 

είναι εξαιρετικής σημασίας δεδομένου ότι η έλλειψη λύσεων MDM ή η 

ανεπαρκής κάλυψη τους από τις mobile εφαρμογές αποτελεί έναν από 

τους πιο συχνούς λόγους αποτυχίας των έργων mobile στις 

επιχειρήσεις.  

Το Entersoft Mobile
®
 περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών σε 

όλες τις πλατφόρμες (iOS, Android, Windows), Sales Force Automation, 

Merchandising, Field Service, Retail Sales Assistant, MIS360o. Το 

Entersoft Mobile® ενσωματώνει ένα πλήρες υποσύστημα Mobile 

Device Management που απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης των 

συσκευών και προσφέρει στο ΙΤ της επιχείρησης άμεση, real-time 

πρόσβαση και πληροφόρηση για τη δραστηριότητα της κάθε συσκευής.  

Το Entersoft Mobile® ενσωματώνει ένα πλήρες 

υποσύστημα Mobile Device Management  

MDM, ενσωματωμένο και πλήρως 

ενοποιημένο στις Entersoft Mobile® 

εφαρμογές 

Διαχειρίζεται ενιαία μέσα από το ίδιο το 

περιβάλλον του το σύνολο των σταθμών 

εργασίας, των χρηστών και των 

εφαρμογών και όχι μόνο των συσκευών.   

 Μειώνει σημαντικά το κόστος αρχικής 

κτήσης της mobile εφαρμογής, διότι δεν 

απαιτεί την προμήθεια και εγκατάσταση 

εξειδικευμένου λογισμικού MDM 

 Μειώνει σημαντικά το καθημερινό κόστος 

διαχείρισης των mobile εφαρμογών και των 

συσκευών  

 Παρέχει real-time πληροφόρηση σε εύρος 

και βάθος για όλα τα συμβάντα στα πλαίσια 

των εφαρμογών που εκτελούν, 

προλαμβάνοντας λάθη που αφορούν και 

στο Business και όχι μόνο στις συσκευές 

 Παρέχει ένα φιλικό και εύκολο περιβάλλον 

εργασίας και διαχείρισης για την 

διεκπεραίωση όλων των εργασιών που 

αφορούν στις συσκευές και το λογισμικό 

τους 

 Συνδυάζει το σύνολο των πληροφοριών 

που αφορούν την συσκευή και το χρήστη 

παρέχοντας πλήρη οπτική 360ο από τα 

«τεχνικά» μέχρι τα «επιχειρηματικά» 

αποτελέσματα της κάθε συσκευής 

 Διαχειρίζεται απεριόριστο αριθμό 

συσκευών, διαφορετικών τύπων και 

λειτουργικών συστημάτων. 

Η έλλειψη MDM λύσεων ή η 

ανεπαρκής κάλυψη τους από τις 

mobile εφαρμογές αποτελεί έναν 

από τους πιο συχνούς λόγους 

αποτυχίας των έργων mobile στις 

επιχειρήσεις 
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Για παράδειγμα, στο Entersoft Mobile® SFA με ένα click ο backoffice 

χρήστης έχει άμεση εικόνα για κάθε χρήστη και συσκευή για θέματα 

όπως, τελευταία φορά & διάρκεια λήψης ή και αποστολής δεδομένων, 

πλήρη αρχεία log για όλες τις επικοινωνίες, τα προβλήματα  που 

αντιμετωπίστηκαν και τις εργασίες που εκτέλεσε η κάθε συσκευή.   

Επιπρόσθετα, βάσει δικαιωμάτων ασφάλειας, ο ΙΤ χρήστης μπορεί να 

δώσει εντολή στην συσκευή να λάβει ή να στείλει δεδομένα, να 

αναβαθμίσει την εφαρμογή που τρέχει στην συσκευή, ανεξάρτητα από 

τον τύπο της συσκευής, (iPhone, iPad, Android Phones & Tablets, 

Windows Phones, Windows Mobile, Windows 8). Μπορεί να 

ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει συσκευές σε ό,τι αφορά στη 

χρήση των εφαρμογών, να «καταστρέψει» τα δεδομένα μίας συσκευής, 

να αλλάξει εύκολα την παραμετροποίηση των εφαρμογών στις 

συσκευές με άμεση ενεργοποίηση, αλλά και να πραγματοποιήσει 

πολλές διαχειριστικές και ελεγκτικές εργασίες. Οι περισσότερες από 

αυτές τις ενέργειες μπορούν να εκτελεσθούν αυτόματα χωρίς την 

παρέμβαση του mobile χρήστη. 

Το ενσωματωμένο Mobile Device Management υποσύστημα των 

Entersoft Mobile® εφαρμογών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 

επιτυχούς υιοθέτησης των mobile εφαρμογών σε μια επιχείρηση και ένα 

δυνατό εργαλείο στην υπηρεσία τόσο του ΙΤ τμήματος όσο και των 

διευθύνσεων της επιχείρησης που το χρησιμοποιούν, με σημαντικότατη 

μείωση του κόστους καθημερινής παρακολούθησης και λειτουργίας. 

Άμεση Εικόνα για κάθε Χρήστη και Συσκευή  Entersoft Mobile®  

Οι εφαρμογές mobile της Entersoft βοηθούν 

τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και 

να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις 

σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα 

στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους 

έχοντας στη διάθεσή τους παντού, τις 

ευκολίες που απολαμβάνουν και στο 

γραφείο τους. 

Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

του Entersoft Mobile® το ενοποιούν με το 

υπάρχον ERP ή και CRM, πληροφοριακό 

σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την 

αποδοτικότητά του.  

H Σουίτα εφαρμογών Entersoft Mobile® 

περιλαμβάνει: 

 Entersoft Mobile® SFA                                 

Sales Force Automation 

 Entersoft Mobile® Field Marketing                

Merchandizing & Questionnaires 

 Entersoft Mobile® Retail Sales Assistant 

 Entersoft Mobile® Field Service 

 Entersoft Mobile® MIS 360o 

Αυτόνομες εφαρμογές για smartphones & 

tablets, στις πλατφόρμες iOS, Windows 

Mobile 6.5, Windows Phone7, Windows 8 & 

Android, για εγκατάσταση σε τοπική 

υποδομή ή στο cloud, με άδεια χρήσης ή ως 

SaaS. 

Οθόνη διαχείρισης συγκεκριμένης 

συσκευής αναθετημένη σε 

συγκεκριμένο πόρο. 

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες που σας προσφέρουν  

οι Entersoft Mobile® εφαρμογές.   

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα  

210.9525.001, 2310.804.840 ή στο sales@entersoft.gr 
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