Kies voor een Advanced opleiding SOTI
Mobicontrol
Waarom een opleiding SOTI MobiControl?
SOTI is de nummer één provider van Enterprise Mobility Management (EMM)
oplossingen, die kan bogen op een klantenbestand van zo'n 15.000 bedrijven en
miljoenen apparaten die wereldwijd worden beheerd. SOTI's paradepaardje
is MobiControl, een product
waarmee bedrijven hun mobiele
toepassingen op alle platformen
kunnen optimaliseren en
beveiligen.
Hebt u reeds SOTI Mobicontrol in
huis en wilt u er beter mee leren
werken? Kom dan alvast
grondigere praktijkervaring opdoen
tijdens deze training.

Hoe pakken we dit aan?
Wij komen naar u toe - of u naar PHI DATA®
Uw key users kunnen nu in hun eigen omgeving 1 dag opleiding volgen. Daardoor kan de trainer met hen
dieper ingaan op de mogelijkheden van SOTI MobiControl op uw eigen systeem. Of u kiest voor een
training in onze kantoren. Beide zijn mogelijk.

Inhoud van de training:












SOTI installatie op uw laptops (*)
Groepen van toestellen en eigenschappen (NTP …)
Toestellen aanmaken (PHI DATA kan enkele toestellen voorzien indien u er nog geen heeft)
Creëren van pakketten
Integratie van pakketten in SOTI
Creëren van een profiel voor de configuratie
Profielimplementatie
Testen van de belangrijkste specifieke kenmerken van SOTI:

Controle op afstand

Vergrendeling

App controle

Functiecontrole

App galerij
Q&A
Documentatie van de training
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Praktisch:
 Duur 1 Dag
 Kost:
®
 800€ in het Experience Centre van PHI DATA , Heide 11, 1780 Wemmel
 950 € bij de klant (excl. hotel- en verplaatsingskosten indien buiten België)
 Maximum 6 deelnemers

Vereisten voor de deelnemers:



Beschikken over een laptop met admin rechten voor de installatie van SOTI MobiControl
Toegang hebben tot het internet

(*) optioneel en onder deze voorwaarden:

Een 30 dagen proeflicentie wordt geïnstalleerd op de laptops

De klant moet laptops hebben waarop SQL niet geïnstalleerd is (de SOTI-installatie bevat een SQL
Express-versie die installaties voor demo / training mogelijk maakt)

Training zonder gebruik van de laptop van de klant is ook een optie. In dit geval voorziet PHI DATA®
een laptop of server voor de training.

Neem vandaag nog contact op om uw training in te plannen:
via mail naar training@phidata.be
of bel naar 02/456 91 93.
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