VISÃO GERAL DOS RECURSOS

GERENCIE E PROTEJA SEUS DISPOSITIVOS
MÓVEIS

SolarWinds

®

As soluções de suporte de TI de hoje precisa considerar os
dispositivos móveis e os funcionários remotos. Você precisa
encontrar uma maneira de equipar seus usuários para serem
o mais produtivo possível, mantendo seus dispositivos e
dados seguros e protegidos.

RMM

GERENCIAMENTO DE

O pacote SolarWinds® RMM (Remote Monitoring &
Management) inclui um recurso de gerenciamento de
dispositivos móveis para que você possa gerenciar e proteger
dispositivos móveis. Com recursos escalonáveis, de fácil
configuração e fácil gerenciamento – e um painel de controle
único e unificado – o nosso serviço de Gerenciamento de
Dispositivos Móveis oferece a melhor solução disponível para
a proteção de seus usuários de dispositivos móveis.

DISPOSITIVOS MÓVEIS

MELHORE SUA EFI CI Ê N C IA

TENH A MA I S CO NTRO L E

• Agilizar processos – Configuração e manutenção

• Proteger os dados – Bloqueie remotamente, crie

de dispositivos móveis de forma mais rápida e

senhas ou limpe dispositivos.

automatizada.

• Proteger os dispositivos – Configure as definições

• Configuração remota – Configure facilmente

de segurança detalhadas.

e-mails e o acesso Wi-Fi remotamente.

• Gerenciamento de dispositivos abrangente

• Visualização centralizada – Acesse todas as

– Suporte para telefones e tablets Apple iOS,

informações em uma única visualização do

Google Android e Microsoft Windows.

painel de controle.
AUMENTE A V I SI B I L I DA D E
• Acessar as informações de que você precisa – Veja
detalhes de aparelhos e a propriedade do dispositivo.
• Rastrear seus dispositivos – Use o rastreamento de
locais e os relatórios para uma análise detalhada dos
locais nos quais os dispositivos foram conectados.
• Monitoramento de largura de banda – Monitore
dispositivos quanto ao uso dos dados.

SEGURANÇA EM CAMADAS

INTELIGÊNCIA COLETIVA

A SolarWinds MSP capacita os prestadores de serviços de TI com tecnologias para aumentar seu sucesso.
Soluções que integram segurança em camadas, inteligência coletiva e automação inteligente, tanto
localmente quanto na nuvem, contando com diversos insights que ajudam os prestadores de TI a realizarem
seu trabalho de forma mais fácil e rápida. A SolarWinds MSP ajuda nossos clientes a se concentrarem no que
mais interessa: cumprir seus SLAs e prestar serviços de maneira eficaz e eficiente.
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