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CONNECTING EVERYTHING

SOTI MobiControl adalah solusi Enterprise Mobility 
Management (EMM) yang memberdayakan perusahaan 
dalam mengontrol semua aspek mobilitas bisnis, dari 
melacak aset fisik hingga mengelola aplikasi & konten, 
serta menjaga perangkat dan data-data perusahaan tetap 

Operasi bisnis dengan berbagai perangkat mobile dan IoT yang terhubung setiap saat, sangatlah 

kompleks dalam pengelolaannya. Banyaknya tantangan yang harus dihadapi - seperti waktu henti 

pekerjaan (downtime), resiko keamanan data-data perusahaan, menjadikan manajemen mobilitas 

sebagai prioritas utama dalam bisnis Anda. 

aman dan terlindungi, terlepas dari faktor bentuk ataupun 
sistem operasinya. SOTI memberikan berbagai kemudahan 
dan membawa mobilitas kerja ke berbagai kemungkinan 
yang tanpa batas.
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Dengan SOTI MobiControl, mengelola manajemen mobilitas bisnis perusahaan Anda menjadi 

mudah. Menjaga keamanan, manajemen perangkat & aplikasi mobile, serta perangkat-perangkat 

IoT yang penting bagi operasional bisnis perusahaan Anda.

Keuntungan SOTI MobiControl 
Untuk Bisnis Anda

Mengelola segala jenis perangkat mobile 

dan IoT Anda

Fitur remote control dan mampu memantau perangkat 
dari 170 produsen yang berbeda-beda. Sistem pengelo-
laan perangkat terbaik yang disesuaikan dengan dana, 
sistem operasi, segala faktor dan tingkat keamanan yang 
Anda butuhkan.

Mengelola perangkat dengan cepat dan tepat

Mempersiapkan perangkat mobile ke tangan pekerja 
Anda dengan lebih cepat, dan memastikan semuanya 
sesuai dengan kebijakan mobilitas perusahaan. Terinte-
grasi dengan solusi pendaftaran cepat sesuai dengan 
OEM (Original Equipment Manufacturer) perangkat, 
seperti Apple DEP, Android Zero Touch, Samsung KME, 
Windows Autopilot dan Zebra StageNow.

Mengurangi downtime para pekerja

Dengan fitur remote support dan sarana produktivitas 
kerja yang terintegrasi, dapat mengurangi device down-
time dan membuat operasional bisnis berjalan tetap fokus 
dan lancar. Fitur remote support seperti remote view 
/remote control, sinkronisasi file, dan two-way chat, 
masalah-masalah pada perangkat dan aplikasi mobile 
dapat diselesaikan dengan cepat.

Mengelola konten dan aplikasi

Rangkaian lengkap manajemen konten dan aplikasi yang 
memberdayakan para pekerja Anda, SOTI Hub untuk 
membuat konten secara aman pada perangkat Anda, dan 
SOTI Surf untuk penjelajahan mobile yang aman.
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Fitur Unggulan SOTI MobiControl

Mengelola dan menjaga semua perangkat mobile dan IoT 
Anda (Android, iOS, Linux, macOS dan Windows) dalam satu 
antarmuka yang terintegrasi.

Pengaturan perangkat dari jarak jauh dapat dilaksanakan 
dengan pengaturan profil berdasarkan peran pengguna 
ataupun lokasi geografis. Gunakan SOTI Stage dan sistem 
OEM perangkat (Apple DEP, Android Zero Touch, Samsung 
KME, Windows Autopilot dan Zebra StageNow) untuk 
mengelola pengaturan perangkat secara masif dan cepat.

Terintegrasi dengan Apple VPP dan Google Play memung- 
kinkan penyediaan aplikasi yang tepat kepada para pekerja 
yang sesuai di tiap-tiap perangkat secara cepat, dan aman. 
Staf IT mampu mengontrol aplikasi perusahaan yang tersedia 
dengan menggunakan whitelist/ blacklist aplikasi.

SOTI Hub dan SOTI Surf menjaga keamanan konten web dan 
file-file perusahaan. Membuat, mengedit, dan mengunggah file 
dan gambar menggunakan aplikasi SOTI Hub. Staf IT mene- 
tapkan aturan pencegahan kebocoran data (DLP) dan 
menggunakan integrasi LDAP untuk mengontrol siapa saja 
yang dapat melihat file dan situs web tertentu, dan apa saja 
yang diizinkan dalam penggunaan perangkat seluler mereka.

Fitur remote control/ remote view perangkat pada browser 
web berbasis HTML5, termasuk browser pada smartphone dan 
tablet. Teknologi kendali jarak jauh SOTI memastikan peng- 
endalian perangkat dapat dilakukan dari jarak jauh, bahkan 
ketika konektivitas internet/ jaringan menjadi hambatan.

Dengan mengendalikan apa saja yang bisa dan tidak bisa 
diinstal pada perangkat, Staf IT mampu mencegah masuknya 
aplikasi jahat dan malware. Fitur otentikasi dan kata sandi 
melindungi aset-aset perangkat mobile, sementara enkripsi 
data menjaga kerahasiaan file-file perusahaan. Kios HTML 
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan 
memudahkan penggunaan perangkat untuk pekerjaan, 
dan menjaga keamanan aset perusahaan.

Integrasi SAML dengan provider identitas terkemuka me- 
mudahkan pendaftaran perangkat untuk para pengguna, 
serta menjaga keamanan kredensial perusahaan. Gunakan 
LDAP atau Azure AD untuk membuat kebijakan berdasarkan 
keanggotaan grup perusahaan. REST API SOTI MobiControl 
memungkinkan integrasi yang mudah dengan aplikasi-aplikasi 
perusahaan yang strategis.

Membuat tiket insiden dari SOTI MobiControl yang secara 
otomatis menautkan perangkat ke SOTI Assist, meningkatkan 
akurasi dan kecepatan dalam pembuatan tiket. Mengelola dan 
mengkonfigurasi SOTI Snap ke perangkat-perangkat Android 
dan iOS.
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PELAJARI LEBIH LANJUT:

Mobilitas Bisnis Yang Terintegrasi 
SOTI ONE Platform mengintegrasikan semua kebutuhan Enterprise Mobility Management  (EMM) 

Anda ke dalam satu platform yang mudah digunakan secara intuitif. 

Terdiri dari enam komponen yang unik dan 
revolusioner, SOTI ONE membantu produk- 
tivitas mobilitas bisnis perusahaan. 
Pengelolaan semua perangkat mobile
& IoT di satu tempat, akan menghemat biaya, 
dan mengurangi kompleksitas pekerjaan.

SOTI ONE Platform akan membantu 
Anda untuk:

•  Terintegrasi dengan SOTI Assist untuk 
kemampuan remote support jarak jauh.

•  Membangun aplikasi sendiri secara cepat, 

hemat, tanpa perlu sumber daya khusus 

dengan SOTI Snap.

•  Berinteraksi dengan komunitas, partner, 
dan para pengguna SOTI melalui SOTI 
Central, dapatkan jawaban atas semua 
pertanyaan seputar produk SOTI.

•  Mengekspor data ke SOTI Insight untuk 
dianalisa lebih lanjut dan penyimpanan  
jangka panjang

•  Membuat dan melihat diagnosa di help 
desk tentang perangkat IoT Anda langsung 
dari SOTI Connect.

SOTI ONE Platform memenangkan Business 
Innovation of The Year 2019 oleh The 
Mississauga Board of Trade (MBOT)

Pada kategori Enterprise IoT 
Management Innovation untuk 
SOTI Connect, oleh Organisasi IoT 
Breakthrough Awards.

Business Innovation 
of The Year Award, 2019IoT Breakthrough Awards 2020

SOTI MobiControl pemenang 
Solusi MDM Terbaik selama 4 tahun 
berturut-turut 2017, 2018, 2019, 2020
oleh Editor’s Choice PC Magazine

SOTI ONE Platform memenangkan 
IoT Evolution Product of The Year 
2019 oleh TMCnet.com

The Best Mobile Device 
Management Solution, 2017-2020

IoT Evolution Product of The Year, 
2019

Hubungi perwakilan SOTI di Indonesia: info@sap-samara.com untuk penjualan & implementasi 

SOTI adalah inovator dan pemimpin industri mobile yang telah terbukti selama dua dekade. Menyederhanakan manajemen mobilitas bisnis dan solusi IoT 
Anda dengan membuatnya lebih pintar, lebih cepat dan dapat diandalkan. SOTI membantu perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dalam membawa 
mobilitas ke berbagai kemungkinan yang tanpa akhir.
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