
  

 

Bagaimana Anda dapat menempatkan perangkat yang tepat ke tangan para pekerja 

yang sesuai? 

Bagaimana Anda memastikan perangkat-perangkat tersebut dapat bekerja secara optimal 

dan menjaganya tetap beroperasi secara maksimal? 

Bagaimana Anda dapat mempersiapkan perangkat dan aplikasi mobile yang tepat, 

serta terintegrasi dengan baik sesuai sistem dan struktur perusahaan Anda?

SATU PLATFORM
MENGHUBUNGKAN
SEGALANYA

ONE PLATFORM
CONNECTING EVERYTHING

Perangkat dan aplikasi mobile semakin banyak dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan 

& keberlangsungan bisnis Anda. Tetapi skala mobilitas dan kompleksitas penggunaannya 

menciptakan tantangan-tantangan baru bagi keamanan dan manajemen perusahaan Anda. 

Tantangan-tantangan ini hanya akan semakin meningkat seiring era Internet of Things (IoT) 

lepas landas.

Mobilitas Kerja Sangat Penting 
Untuk Kesuksesan Bisnis Anda



Era komputerisasi desktop telah berakhir. 

Teknologi mobile dan perangkat IoT telah 

mengambil alih, menjalankan pekerjaan secara 

lebih efektif dan efisien untuk bisnis Anda. 

Saat ini perusahaan-perusahaan 

membutuhkan solusi yang mampu 

mendukung strategi mobilitas mereka 

di masa yang akan datang - mereka 

membutuhkan Platform SOTI ONE.

SOTI ONE Platform 
Dapat Melakukannya 
Untuk Bisnis Anda

SOTI ONE Platform mengintegrasikan semua 

kebutuhan Enterprise Mobility Management  

(EMM) Anda ke dalam satu platform yang 

mudah digunakan secara intuitif. 

MOBILITAS BISNIS
YANG TERINTEGRASI 



 

Terdiri dari enam komponen yang unik dan 

revolusioner, SOTI ONE membantu produktivitas 

mobilitas bisnis perusahaan. Pengelolaan semua 

perangkat seluler & IoT di satu tempat, akan 

menghemat biaya, dan mengurangi 

kompleksitas pekerjaan.

SOTI MOBICONTROL

Penerapan Enterprise Mobility Management (EMM) 

untuk strategi mobilitas perusahaan kini lebih 

mudah dengan bantuan SOTI MobiControl. 

SOTI MobiControl memberdayakan perusahaan untuk 

dapat mengelola semua jenis perangkat dengan sistem 

operasi apa pun secara aman pada seluruh siklus 

penggunaannya; dari awal hingga akhir. Memungkinkan 

perusahaan untuk mengelola semua aspek mobilitas 

bisnis, dari melacak aset-aset fisik hingga mengelola 

aplikasi dan konten, tanpa mengorbankan keamanan 

perangkat dan data-data penting perusahaan.

SOTI ASSIST

SOTI Assist adalah yang pertama di industri ini, 

solusi help-desk diagnostik yang 'purpose-built' 

dan dirancang untuk era mobile-first. 

Teknologi remote control oleh SOTI ini telah 

memenangkan banyak penghargaan. Fitur yang 

memudahkan para teknisi IT untuk menganalisa, dan 

menyelesaikan masalah perangkat dan aplikasi secara 

efisien, dari mana saja dan kapan saja. SOTI Assist 

mengoptimalkan efisiensi kerja perusahaan Anda, dan 

membantu para staf IT Anda supaya bebas stres serta 

lebih produktif dalam pekerjaan mereka.

SOTI SNAP

SOTI Snap adalah solusi pengembangan aplikasi 

mobile lintas platform yang dibangun khusus 

untuk bisnis Anda. 

SOTI Snap memampukan perusahaan untuk dapat 

membangun aplikasi-aplikasi mobile yang dibutuhkan 

secara cepat, efisien dan hemat biaya, tanpa 

memerlukan sumber daya khusus. Siapa pun dapat 

membangun aplikasi semudah drag & drop fitur-fitur 

yang dibutuhkan. Perusahaan dapat membuat 

prototype, mengembangkan dan menyebarkan aplikasi 

secepat hitungan jam bahkan menit, tanpa perlu 

memakan waktu berhari-hari ataupun berminggu- 

minggu. Tanpa kerumitan harus mengcoding program 

dalam pembangunan aplikasi mobile, SOTI Snap akan 

menghemat biaya untuk kepentingan perusahaan Anda.



 

soti.net/one

PELAJARI LEBIH LANJUT:

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.

Copyright 2019 SOTI Inc., Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Semua produk dan nama perusahaan adalah merek dagang ™ atau merek dagang terdaftar® dari pemiliknya masing-masing. 

Penghargaan di Industri

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

SOTI INSIGHT

SOTI Insight adalah solusi bisnis intelijen yang 

memberikan analisa out-of-the-box terhadap 

aplikasi, data, network, lokasi serta penggunaan 

perangkat. 

SOTI Insight memungkinkan perusahaan untuk 

mendapatkan wawasan mengenai kinerja keseluruhan 

mobilitas bisnis mereka. Perusahaan dapat memantau 

kinerja aplikasi, perangkat, dan produktivitas karyawan 

dalam operasi bisnisnya sehari-hari.

SOTI CENTRAL

SOTI Central adalah komunitas online untuk para 

partner dan pengguna SOTI.

SOTI Central memudahkan para partner dan 

penggunanya untuk terhubung, berkomunikasi dan 

berkolaborasi dengan para ahli produk dan penyedia 

solusi lainnya, guna mendapatkan hasil yang terbaik 

dalam mobilitas bisnis dan penyebaran IoT mereka. 

SOTI CONNECT

SOTI Connect adalah solusi IoT yang mengelola 

perangkat-perangkat IoT pada siklus pengguna- 

annya - dari awal hingga akhir, dalam suatu 

perusahaan. 

Arsitekturnya yang sangat fleksibel digerakkan oleh 

data, sehingga perangkat-perangkat baru dapat 

dengan cepat didukung dan dikelola. Setiap inisiatif IoT 

dalam perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien. Rilis pertama SOTI Connect ini berfokus 

pada manajemen dukungan printer yang khusus yang 

digunakan untuk tugas-tugas penting bisnis.

SOTI IDENTITY

SOTI Identity menyediakan akses yang aman dan 

sederhana untuk masuk ke rangkaian solusi SOTI 

ONE Platform. 

Perusahaan dapat menciptakan alur kerja dan 

manajemen mobilitas yang terintegrasi secara lancar, 

berkat otentifikasi pengguna yang terpusat dan 

manajemen peran yang ada.

 

sap-samara.com


