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Proget MDM

Coraz większa ilość urządzeń mobilnych jest używana do celów 

służbowych. W powiązaniu ze wzrostem ilości szkodliwego 

oprogramowania, aplikacji przesyłających poufne dane                            

w nienależycie zabezpieczony sposób, czy też prób kradzieży 

danych firmowych i personalnych jest to poważny problem 

wielu administratorów. Stawia to nowe wyzwania przed                          

osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych                              

firmowych. Pojawia się potrzeba wdrożenia narzędzia, które 

będzie gwarantować zgodność z polityką bezpieczeństwa firmy. 

Takimi narzędziami są zaawansowane systemy MDM (Mobile

Device Management).

Proget MDM łączy w sobie prostą i intuicyjną obsługę z szerokim 
wachlarzem dostępnych funkcji. Ze względu na to, że nasze rozwiązanie 
jest w całości tworzone przez naszych programistów i nie podlega 
hermetycznym zasadom narzucanym przez wielką korporację, możemy 
bez przeszkód dopasowywać się do potrzeb i wymagań naszych                    
Klientów. Proget MDM zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
danych niezależnie od tego czy urządzenia są własnością firmy czy 
pracownicy mogą korzystać ze swoich urządzeń (BYOD) do celów                  
służbowych. 

Dzięki współpracy technologicznej z Google, Apple, Microsoft oraz                  
Samsung, Proget MDM sprawdza się na każdym nowoczesnym                       
urządzeniu mobilnym. Pozwala również na łatwe zarządzanie nawet kilkoma 
tysiącami urządzeń jednocześnie niezależnie od tego z jakich systemów 
operacyjnych korzystają.

System do zarządzania urządzeniami przenośnymi Proget MDM jest                    
w całości polskim produktem. Powstało jako odpowiedź na                                       
zapotrzebowanie dużych polskich firm i korporacji, które były                                 
niezadowolone ze swoich dotychczasowych rozwiązań MDM. W oparciu       
o 10 lat doświadczenia w implementacji i obsłudze serwisowej MDM, 
stworzyliśmy idealne rozwiązanie dla dużych korporacji oraz małych                    
i średnich przedsiębiorstw. 
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Proget MDM jest rozwiązaniem 
dostarczanym on-premise lub 
w chmurze. 

Oprogramowanie on-premise dostarczane jest w formie dysku                            
zapisanego jako plik *.iso. System instalowany i konfigurowany jest                      
w środowisku prywatnym. Oprogramowanie występuje w formie        
jednego komponentu, który jest usługą centralną. Komponent spełnia 
rolę dostępową i nie wymaga dodatkowej infrastruktury pośredniczącej. 

System obsługuje środowiska wirtualne VMware oraz Hyper-V.                         
Jest również możliwość zastosowania innego Hypervisora po                            
konsultacji z naszym działem technicznym.

Oprogramowanie w wersji chmurowej będzie ulokowane w naszym 
bezpiecznym Data Center na południu Polski. Wszystkie dane, które 
będą w naszym systemie fizycznie pozostaną na terenie Polski.

System Proget MDM umożliwia integrację z Active Directory, Domino 
Directory oraz protokołem LDAP. Ponadto oferuje wsparcie dla                          
serwerów pocztowych Microsoft Exchange, Lotus Domino i protokołu 
ActiveSync oraz platform Android for Work, Samsung Knox, Samsung 
E-FOTA i Apple DEP.

Customizacja
Platformy Proget MDM

Proget jako jedyny producent wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom Klientów. 

Proget MDM to nie tylko gotowy produkt, ale framework, którego 
używamy do programowania konkretnych wymagań biznesowych. 
Nasze działania polegają na zaimplementowaniu podstawowego                   
systemu, a następnie wnikliwemu analizowaniu potrzeb firmy, dzięki 
czemu możemy tak przebudować system, żeby wprost odpowiadał 
wszystkim potrzebom Klienta. Niezależnie od tego, czy należy zmienić 
wygląd konsoli, czy też dodać specyficzny zestaw funkcji i integracji, 
Proget MDM może być ekskluzywnym i idealnie dopasowanym syste-
mem MDM. 



Aktywacja urządzeń

System Proget MDM niezależnie od modelu wdrożenia, do 
poprawnego działania wymaga aplikacji klienckiej – Proget MDM 
dla z systemów Android oraz iOS. Systemy takie jak Windows 8.1 
lub Windows 10 Mobile wykorzystują natywne, wbudowane 
w system operacyjny menu do aktywacji urządzenia. Źródło aplikacji 
udostępnione jest w sklepie z aplikacjami Google Play lub iTunes 
oraz w wersji customize, bezpośrednio na serwerze MDM.                     
Aplikacja kliencka zostaje zainstalowana na urządzeniu,                           
przyjmując rolę agenta.

Wybrane funkcje systemu Proget MDM*:

 kontrola urządzenia,

 kontrola aplikacji,

 kontrola danych,

 konfiguracja poczty,

 geolokalizacja,

 zdalny pulpit,

 VPN per aplikacja lub kontener,

 Proget Gateway,

 konteneryzacja,

 integracja z Android for Work, Samsung Knox, 
 Samsung eFOTA, Apple DEP.

* Końcowa funkcjonalność Proget MDM może być różna w zależności od 
systemu operacyjnego urządzenia, które zabezpiecza.

Zarządzanie

Proget MDM oferuje narzędzie, które pozwala zarządzać                             
za pośrednictwem zarówno grup, jak i poszczególnych                              
użytkowników bądź urządzeń. Dla każdej grupy urządzeń 
możemy dodać osobne profile konfiguracyjne, polityki i dostępne 
aplikacje.



Licencjonowanie

Chcesz zobaczyć jak działa nasz MDM?

Umów się na spotkanie i przetestuj je w swoim środowisku! 

32 420 90 00

      kontakt@anzena.pl 

Sprzedaż: 
ANZENA Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 15 | 40-478 Katowice

Licencja Proget MDM umożliwia dostęp do systemu zdalnego 
zarządzania urządzeniami mobilnymi. W cenie licencji, 
niezależnie od tego czy jest to wersja on-premis czy cloud, jest 
wparcie techniczne producenta oraz konsola administracyjna. 
Proget MDM ma jeden rodzaj licencji, który daje dostęp do 
pełnej funkcjonalności systemu. Licencje dostępne są w formie 
subskrypcji oraz jako licencje dożywotnie.


