TINH NĂNG CHÍNH SOTI
I/ Giới thiệu SOTI
Thiết bị di động đang thay đổi thế giới, chúng mang đến cho những nhân viên của bạn công cụ họ cần
để làm bất cứ điều gì, bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào - và sau đó hãy xem công ty của bạn thành công
mạnh mẽ vượt ra ngoài mong đợi như thế nào.
SOTI quản lý toàn bộ thiết bị, ứng dụng, nội dung và bảo mật của thiết bị di động. Chúng tôi quan tâm
đến tính di động, vì vậy SOTI giúp bạn bạn đưa doanh nghiệp của bạn đến những khả năng vô tận

SOTI hổ trợ tất cả các thiết bị chạy trên nền tảng : Windows, Windows CE/Mobile, Android, iOS.

II/ CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
1/ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA :
SOTI cung cấp công cụ điều khiển từ xa từ xa nhanh nhất, đáng tin cậy nhất, điều khiển từ xa, gởi – nhận
file cho thiết bị Android và Windows. Chế độ quản lý từ xa và quản lý thiết bị tiên tiến hiện có sẵn cho
tất cả các thiết bị

2/ CÀI ĐẶT VÀ CẬP NHẬT ỨNG DỤNG
SOTI cho phép cập nhật ứng dụng, cài đặt, cập nhật thiết bị hàng loạt, theo nhóm, theo máy, ...và đồng
thời hoặc theo lịch được cài đặt thiết lập sẵn

3/ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG
SOTI cho phép quản lý tất cả các ứng dụng được cài đặt trên máy từ ứng dụng hệ thống của thiết bị cho
đến ứng dụng của doanh nghiệp.
Việc quản lý ứng dụng này giúp thiết bị hoạt động mượt mà, bảo mật thông tin cũng như không cho
phép người sử dụng thiết bị cài đặt các ứng dụng khác. Người dùng không thể mở các ứng dụng khác mà
chưa được cấp phép của bạn hoặc của công ty bạn

Ngoài ra SOTI cũng cung cấp màn hình quản lý : màn hình này chỉ chứa các ứng dụng mà Người Quản Trị
cho phép nhân viên sử dụng. Nhân viên sử dụng máy sử dụng màn hình này như là màn hình chính của
thiết bị và không thể thoát ra khỏi màn hình này

Màn hình mẩu

4/ QUẢN LÝ TÍNH NĂNG
SOTI cho phép quản lý toàn bộ tinh năng có trên thiết bị

5/ QUẢN LÝ THIẾT BỊ THEO KHU VỰC
SOTI cung cấp quản lý thiết bị theo vị trí. Để sử dụng tính năng này đòi hỏi thiết bị của bạn phải được
trang bị GPS
Qua tính hiệu định vị kết hợp với bản đồ tích hợp sẵn triên thiết bị, SOTI cho phép khóa-mở tính năng,
ứng dụng một cách linh hoạt và hoàn toàn tự động khi thiết bị đi vào vùng nhận diện đã được thiết lập

6/ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU
Ngoài chương trình đồng bộ dữ liệu của từng doanh nghiệp. SOTI cũng cung cấp thêm tính năng đồng bộ
file riêng biệt cho phép khách hàng tự đồng bộ file, thư muc về máy chủ cũng như từ máy chủ đến máy
con một cách dể dàng, linh hoạt và hoàn toàn tự động.
Việc đồng bộ file này có thể được thực hiện thủ công hoặc theo một lịch đã được thiết lập sẵn

7/ TRÍCH XUẤT BÁO CÁO
SOTI hổ trợ trích xuất báo cáo toàn bộ về các thiết bị trong hệ thống : từ dung lượng pin, thời gian sử
dụng, dung lượng kết nối, phần mềm hoạt động, chi tiết dùng máy, … toàn bộ các thông tin khách hàng
cần một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.
Báo cáo được thực hiện một cách tự động, báo cáo linh hoạt, theo từng máy, theo từng nhóm hoặc theo
nhiều nhóm, theo người dùng, theo khu vực,… hoặc có thể tùy biến báo cáo theo yêu cầu.

Ngoài các tính năng chính trên SOTI còn cung cấp thêm một số tính năng chi tiết đi kèm như :
Tìm kiếm địa chỉ
Chỉnh sửa danh mục Lockdown
Cấu hình đồng bộ email
Tính năng chỉ đường
…

Kiểm soát chạy ứng dụng
Quy tắc thu thập dữ liệu
Tính năng Lockdown
Tính năng định vị
…

Chứng chỉ Android Plus
Ưu tiến kết nối đến máy chủ
Mã hóa tập tin
Dịch vụ định vị
…

