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Enkel
drift av Promethean og interaktive skjermer
med VISO device management platform

VISO MDM er designet for å administrere interaktive berøringsskjermer og andre
skjermer eksternt og sentralt med / uten innebygde operativsystemer. I Promethean
Activeboard er VISO preinstallert. Ved hjelp av VISO kan du administrere alle enheter i
organisasjonen, uansett hvor de befinner seg, i nettverket ditt og utenfor.
Administrer, vedlikehold, Remote control, konfigurer, installer programvare og mer. Dine
interaktive flatskjermer, Smart TV, digitalebokser, OPS-enheter og informasjonskiosker
vil alltid være klare og optimaliserte.

Hoved funksjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstern skjermkontroll / visning i sanntid
Skjermdeling (en til mange, mange til en)
Programvaredistribusjon og oppdateringer
OTA og programvareadministrasjon
Juster innstillinger (lysstyrke, volum, kilde osv.)
Strømstyring (slå av, slå på)
Politikkhåndhevelse med nett- og appfiltrering
Kioskmodus for bruk i én eller flere formål
Gruppering og merking
Brukshistorikk og rapporter på enhetsnivå
Forhåndskonfigurerte arbeidsflyter

Og mye mer!
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!Skreddersydd

for IFP-management

Interaktive skjermer installert i klasserom,
møterom og offentlige steder trenger
fjernadministrasjon. Radix VISO Device
Management er skreddersydd for å
administrere enheter i slike scenarier med et
unikt sett med verktøy og grensesnitt

!

!Enhetsadministration
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstern skjermkontroll med berøring
Enhetsinfo: Modell, IP, MAC, S / N, ID etc.
Still inn på låst-kiosk modus
Begrens bruken av utvalgte applikasjoner
Hvit / svartelist applikasjoner og
nettsteder
Juster utseendet og følelsen av
operativsystemet
Analyser bruksmønstre og innsikt
Angi ordninger for strømstyring

Programvareintegrasjon

Ved å utnytte kraften i vårt unike og intuitive
verktøysett, sammen med enhets OS-funksjoner,
gjør Radix VISO til en av de mest omfattende,
brukervennlige og robuste løsningene for
enhetsadministrasjon. VISO er utstyrt med en
kraftig backend-plattform, lynraskt
kommunikasjonslag og native integrering med
enheten din og med tredjeparts teknologier.

•

Integrer MDM-agenten i programvaren på
enheten (forhåndsinstallert)

•

Null-berørings påmelding

•
•

Registrer deg med e-post / QR / lenke
SDK og API tilgjengelig for partnere

Meldings- og varselmodul
•
•
•
•
•

Send iøynefallende meldinger og varsler
Inkluder bilder og lyder
Send stedsbaserte skreddersydde
meldinger
Ta opp og send kunngjøringer
Integrer med eksisterende teknologier

Begynn administreringen av skjermene dine
med VISO MDM
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