SMART
Remote Management
Alla enheter. Var som helst. När som helst.
Med SMART Remote Management kan it-avdelningen underhålla, kontrollera och säkra
alla verksamhetens digitala enheter på distans.
Uppdatera, supportera, hantera, skicka meddelanden och diagnosticera alla enheter
med iOS®, Android™, Chrome OS™ och Windows® samt SMART Board® Pro/iQ.

Hantera enheter och
SMART Board iQ
och
SMART Board Pro

Hantera och säkra dina enheter
på distans i realtid
Med SMART Remote Management hanterar du alla
verksamhetens enheter på distans, var enheterna
än befinner sig. Intuitiv, användarvänlig och flexibel.
SMART Remote Management passar både små
och stora verksamheter och hanterar från hundra
enheter upp till hundratusentals enheter. Genom
att dela in enheterna efter modell, verksamhet,
avdelning, användningsområde med mer har du
full kontroll över statusen på alla dina enheter och
användare i realtid.

Funktioner
Support och underhåll
• Erbjud support på distans genom att IT-ansvarige tar
kontroll över enheten
• Hantera flera supportärenden samtidigt
• Hantera appar, enheter, och operativsystem (OS),
inställningar och uppdateringar
• Tillämpa och inför policys för användning av enheter,
appar, och internet, manuellt eller triggade händelser.
• Effektivisera utskjutning av mjukvaror och OSuppdateringar på alla enheter samtidigt
Säkerhet och notiser
• Skicka meddelanden till enskilda eller alla enheter
samtidigt
• Blockera/öppna URL:er till hemsidor
• Fitrera olämpligt eller skadligt innehåll med så kallade
geofences.
• Spåra var enheten finns och lås förlorade eller stulna
enheter

• Aktivera fördefinierade triggers och notiser
• Varningssignal med anti-stöldmodulen
Spåra enheter och användare
• Totalt antal användare, aktiva användare
• Detaljerad rapport över enhetens användande
• Aktiva och uppkopplade enheter
• Senaste kommandot på enheten
• Enhetens operativsystem
SMART Board iQ Management
• Tagga SMART Board och enheter i olika grupper, ex
var de befinner sig, användningsområde, verksamhet,
årskurs, avdelning...
• Schemalägg iQ-uppdateringar online
• Stäng av skärmarna eller sätt dem standby
• Rapportera om enskilda skärmar är avstängda
• Installera appar från Google Play
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