DuoSTATION MDM
Molnbaserad mobiladministration

DuoSTATION® MDM är ett Mobile Device
Management system som körs 100% i molnet
och är designat för att vara enkelt att använda.

Enkelt att komma igång
DuoSTATION MDM är en helt outsourcad lösning
som man köper som en tjänst. All infrastruktur
fixar vi. Det enda ni behöver är en webbläsare och
ett konto hos oss. Inga andra förberedelser
behövs. Användarna ansluter via en webblänk som
kan skickas ut via e-post eller SMS direkt från
systemet. Länken kan också publiceras på t.ex.
intranät eller supportsajt. Smarta funktioner gör
att nya telefoner som registreras i systemet
matchas automatisk till rätt användare.

Inventering
Samla information om hårdvara, mjukvara och hur
enheterna är konfigurerade. Presentera sedan i
rapporter, spara som PDF eller exportera till
Excel.

Positionering
Håll koll på var alla mobila enheter befinner sig.
Positionen hämtas automatiskt och presenteras
direkt på den inbyggda kartfunktionen.

Konfiguration
Konfigurera t.ex. VPN, trådlösa nät (Wifi), APN,
certifikat och e-post (Exchange/Lotus Notes)
centralt. Med systemets hjälp ser du till att alla
användare får rätt konfiguration och rätt appar.

Deployment
Fjärrinstallera appar med några musklick eller via
gruppregler. Det går att installera både
egenutvecklade appar och från Apple
VPP/AppStore/Google Play. Med en integrerad
sökfunktion, kan man leta upp appar i
AppStore/Google Play. Skapa genvägar till
hemsidor, instruktionsfilmer m.m.

duostation.se/mdm
031-7096060

Säkerhet
Styr regler för lösenord och låsningar centralt.
Lås eller rensa mobila enheter automatiskt när fel
lösenord matas in. Det går också att låsa och
rensa (wipe) en eller flera telefoner via högerklick.

Behörigheter
Använd funktioner för att styra vad användarna får
göra med sin mobila enhet. T.ex. om appar får
installeras eller om dataroaming tillåts.

Rapporter
Det finns ett antal färdiga rapporter att använda.
T.ex. olika typer av modell, teleoperatör, vilka
appar som är vanligast m.fl. Om ni saknar en
rapport, kontakta oss så hjälper vi er utan extra
kostnad.

Integration
Autentisera användarna mot AD/eDirectory.
Hämta användare från AD/eDirectory. Funktioner
finns för att integrera med DuoSTATION. Systemet
uppdaterar DuoSTATION automatiskt med
inventerad information. Exportera listor med
enheter, användare, grupper m.m. till Excel eller
spara som PDF. Full integration med Apple VPP
och Apple DEP (obegränsat antal konton).

Debitering
Genom integrationen med DuoSTATION, får ni
tillgång till smarta funktioner som gör det enkelt
att sköta intern debitering.

Systemet
Systemet har stöd för enheter som kör iOS,
Android, macOS och tvOS. Givetvis kan ni köra
DuoSTATION MDM i egen miljö om ni föredrar det.
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