Rozwiązanie biznesowe, dzięki któremu zyskasz
pełną kontrolę nad wszystkimi firmowymi urządzeniami mobilnymi.
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System FAMOC – nieograniczone możliwości
Samsung KNOX na wyciągnięcie ręki

FAMOC i Samsung KNOX – duet sprawdzony przez
najbardziej wymagających
Napływ urządzeń z systemem Android do firm wiąże się ze zwiększonym ryzykiem związanym
z ochroną danych korporacyjnych i dostępem do firmowych aplikacji i poczty.
Rozwiązania FAMOC i Samsung KNOX pozwalają pokonać wyzwania związane z integracją urządzeń
z systemem Android do sieci firmowej. FAMOC to sprawdzona technologia wykorzystywana przez
firmy o wyśrubowanych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, a gwarancją pewności
rozwiązania Samsung KNOX jest zatwierdzenie do użytku przez amerykański Departament Obrony.

FAMOC z bliska. Najlepsza platforma dla biznesu.
System FAMOC to wszechstronne narzędzie do zdalnego zarządzania smartfonami i tabletami opartymi o zróżnicowane systemy operacyjne. Stanowi fundament polityki bezpieczeństwa największych
polskich firm i instytucji.
Łatwość wdrożenia (w chmurze lub siedzibie firmy), niezachwiane
bezpieczeństwo i elastyczność – to najważniejsze zalety systemu
FAMOC.

Bezpieczeństwo bez kompromisów
System FAMOC jest rozwijany z myślą o bezpieczeństwie. Wiele
poziomów ochrony oznacza, że kontrolowane są nie tylko urządzenia, ale również połączenia z siecią, firmowe dane i aplikacje. Od
podstawowych funkcji takich jak wymuszanie stosowania haseł
i zdalne czyszczenie pamięci urządzenia w przypadku zgubienia /
kradzieży, aż po zaawansowane możliwości ochrony prywatnych
i służbowych danych, tworzenia czarnej listy aplikacji oraz zarządzania certyfikatami – każde urządzenie jest chronione z chwilą dodania
do systemu.

Inteligentna kontrola. Praca bez przeszkód.
FAMOC pozwala kontrolować urządzenia i aplikacje mobilne
w czasie rzeczywistym od chwili aktywacji, poprzez cały cykl życia
urządzenia. Tworzenie grup/profili użytkowników pozwala elastycznie definiować role, uprawnienia, dostęp do danych i aplikacji w zależności od struktury organizacyjnej firmy.

Łatwa integracja
Kluczem do sukcesu w nowym mobilnym środowisku jest integracja istniejącej infrastruktury IT z flotą urządzeń mobilnych. Dzięki
własnym API system FAMOC z łatwością integruje się z wewnętrznymi systemami firmowymi (AD, CA i Exchange) i zewnętrznymi
dostawcami rozwiązań.

Wdrożenie na miarę organizacji
Od kilkudziesięciu do kilku tysięcy urządzeń, prywatnych lub służbowych – wdrożenie do systemu, zdalna konfiguracja i instalacja aplikacji przebiegają szybko, sprawnie i w pełni automatycznie. Pracownicy
mogą od razu korzystać z wszystkich funkcji urządzeń mobilnych,
a dział IT może w dowolnym momencie wprowadzać aktualizacje
i zdalnie instalować nowe aplikacje firmowe.

Wsparcie i portal użytkownika. W czym mogę pomóc?
Rozwiązywanie problemów nigdy nie było prostsze. Pracownicy
mogą zgłaszać prośby o pomoc, a dział IT z pewnością znajdzie przyczynę problemu poprzez zdalny dostęp. Możliwość zarządzania własnym telefonem przez portal użytkownika (zgłoszenie zgubienia /
kradzieży, lokalizacja, zdalne czyszczenie pamięci) zmniejsza koszty
i nakład pracy działu IT.
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Funkcje systemu FAMOC dla urządzeń Samsung KNOX
i Samsung SAFE
Samsung KNOX to usługa pozwalająca na silne zabezpieczenie
wybranych urządzeń Samsung oraz ograniczenie do minimum
ryzyka utraty danych czy wycieku ważnych informacji przechowywanych na urządzeniach mobilnych Samsung. Dzięki oddzieleniu
środowiska prywatnego i służbowego, dane służbowe są zabezpieczone i zarządzane przez dział IT firmy, podczas gdy część prywatna
pozostaje pod kontrolą użytkownika.
Wsparcie środowiska KNOX i rozwiązań korporacyjnych Samsung
SAFE stanowi rozszerzenie bogatej listy funkcjonalności systemu
FAMOC. Dzięki platformie FAMOC zarządzanie danymi znajdującymi
się w środowisku KNOX odbywa się z poziomu jednej, centralnej
konsoli administracyjnej.
Zarządzanie i konfiguracja
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Zarządzanie aplikacjami
ÍÙ H¬H HLH KHH H
ÍNiezauważalna dla użytkownika instalacja i usuwanie aplikacji
Í0 H HH 5KIH H HK IL  Ó1
Í+ Ú ÿHLIKǇ
Ù   ǗKI
Í0 IHL ƻ L H HKH Ǉ
ÍNHL KIIHL H H ¬   KH L H
ÍÙ  LIKǇI I IKþ LKHL KþHL 
i aplikacji firmowych
ÍHL ÜIIHL ƻ L HÜ L H Ǉ þ
w tym Enterprise Wipe
ÍHƻHL L HL  K HKH ǴKIL w

FAMOC i Samsung KNOX. Dlaczego warto?
Í Bezpieczeństwo informacji przechowywanych na urządzeniach
mobilnych i kontrola dostępu do wrażliwych danych firmowych
Í Kontrola wszystkich urządzeń niezależnie od systemu
operacyjnego
Í Zmiana sposobu prowadzenia biznesu – pełne wykorzystanie
technologii mobilnych
Í Usprawnienie procesów administracyjnych i serwisowych oszczędność czasu i kosztów
Í Elastyczność – możliwość wyboru języka, sposobu instalacji
systemu i personalizacji wyglądu systemu
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