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Entric beheert uw volledige netwerk incl. onbeperkt helpdesk gebruik, geen uurtje 
factuurtje en geen aanvullende (reis) kosten.

Entric MDM

Geheel afhankelijk van de omgeving, aantal gebruikers en uw wensen, verschillen de abonnementskosten.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw situatie gratis te inventariseren/controleren, waarna wij u een
scherp en passend voorstel kunnen doen.

Abonnementskosten:

U kunt overal ter wereld inloggen op uw eigen kantooromgeving.
Door codering en goede beveiliging is dataverlies nagenoeg onmogelijk.
ICT budget is eenvoudig op te stellen en te beheren.
Geen hoge uitgave ineens, maar een maandelijkse kostenspreiding.
Onbeperkt helpdesk.
Een direct aanspreekpunt voor al uw vragen.

Voordelen:

Alle (persoons)gegevens die op mobiele apparaten staan zijn zeer kwetsbaar 
in geval van verlies, diefstal en/of misbruik. De nieuwe AVG wetgeving zorgt 
er voor dat we hier goed over nadenken en dat we op de juiste wijze 
maatregelen treffen om deze (persoons)gegevens op de juiste wijze te beveiligen
Een geschikte beveiliging zorgt er voor dat uw bedrijfsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen, bijvoorbeeld van uw concurrent
Daarnaast willen we dat alle mobiele apparaten centraal en universeel worden Daarnaast willen we dat alle mobiele apparaten centraal en universeel worden 
beheerd om de applicatie licenties in kaart te brengen en de kosten zo laag 
mogelijk te houden
Door de juiste applicaties centraal en universeel te installeren op de mobiele 
apparaten kan er sneller en effectiever gewerkt worden
Een beveiligde scheiding tussen de privé- en zakelijke data en/of apps, wordt 
middels MDM op een perfecte wijze geregeld

Vijf redenen

Met mobile device management (MDM), kan Entric vanuit de Cloud al uw (mobiele)apparaten centraal installeren 
en beheren. MDM is tegenwoordig onmisbaar voor bedrijven die mobiel werken met laptops, tablets en smartphones.

Onderstaand omschrijven we vijf redenen en een aantal voordelen waarmee wij u overtuigen om snel contact met ons 
op te nemen om u een gepast voorstel te doen.
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