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Megoldások az automatikus azonosítás- és mobilitástechnikai eszközökkel

• 1990 óta sikeresen működő magyar tulajdonú vállalat

• Évtizedek óta az azonosítástechnika / autoID piacvezetői között

• Kiemelt szakmaiság biztosítása (40+ munkatárs)

• 1,X Mrd Ft-os éves árbevétel (40% EUR-bevétel, 6% export)

• 1999 óta ISO 9001, ISO 14001 minősítés 

A Vonalkód Rendszerház bemutatása



A Vonalkód Rendszerház főbb tevékenységei
• Eszköz- és kellékkereskedelem (rendszerintegrációs támogatással)

• Szolgáltatások
• Önálló és integrált rendszerek létrehozása, támogatása

• Gyártásirányító és követő rendszerek (Log4Pro)

• Belső és külső logisztikai rendszerek

• Szaktanácsadás

• Szerviz és IT support

• Kódminőség ellenőrzés

• Tárgyi eszköz leltározás

• MDM-EMM rendszerek bevezetése és támogatása

Előadó
Bemutató megjegyzései




A nagyvállalati mobilitás evolúciója



UEM
EMM

MDM
Device-Centric

App & Content-Centric

User-Centric

A nagyvállalati mobilitás evolúciója
Az új IT határ: digitálisan kezelt vagy digitálisan engedélyezett

1. Hullám:  
Mobil Eszköz 
Menedzsment (MDM)  
Középpontban az Eszköz

2. Hullám:  
Vállalati Mobilitás 
Menedzselés (EMM)
Középpontban a 
termelékenység

3. Hullám: 
Egységes Végpont Kezelés (UEM)
Megoldás egyetlen ablakon keresztül: 
Középpontban az emberek, folyamatok
és végpontok



Eszközkezelési módszertanok
MDM-EMM rendszerek kezelési típusa

• Hozd a saját eszközödet (BYOD)
Privát eszköz céges feladatokra is

• Válaszd ki a saját eszközödet (CYOD)
Választható céges eszköz privát használatra is

• Céges tulajdon, privát engedélyezett (COPE)
Vállalati készülék magánjellegű felhasználásra is

• Céges tulajdon csak üzletre (COBO)
Vállalati készülék kizárólag céges felhasználásra



Az eszközök általános élettartama: 3-5 év

Létrehozás Menedzselés

AlkalmazásokTartalom Kivonás

Beléptetés Biztonság

Eszközök életútja



Üzemeltetési költségek megoszlása
Hardver és szolgáltatás üzemeltetési költségek

• A hardveres költség csak a jéghegy csúcsa, ami 
mellett a kapcsolódó közvetlenül nem látható 
szolgáltatási költségek jóval nagyobbak

• Az TCO-nak (összesített költségeknek) 70%-át is 
kiteszik a „soft” költségek

• A rejtett állásidőkben rejlő kockázatok 
kritikusságának felismerése elengedhetetlen a mobil 
rendszerek üzemeltetéséhez

• Többcélú eszközfelhasználás problémája, lehetősége

Forrás: VDC Research: Total Cost of Ownership Models



MDM rendszerrel elérhető megtakarítások
Eszköz támogatási 
szükségletek MDM

rendszer HIÁNYÁBAN

A Mobil dolgozó 
támogatásának anyagi 

vonzatai

Eszköz támogatási 
szükségletek

AKTÍV MDM rendszerrel

A Mobil dolgozó 
támogatásának anyagi 

vonzatai

Átlagos éves telepített 
alkalmazások száma 10.9  10.9 X

Átlagos éves 
alkalmazásfrissítések száma 7.8  7.8 X

Alkalmazás telepítésének 
átlagos időszükséglete 18.2 perc  Automatikus X

Alkalmazás frissítésének 
átlagos időigénye 8.8 perc  Automatikus X

Becsült óradíja a támogatást 
végző kollégáknak $39.40  $39.40 X

Éves átlagos támogatási igény 
eszközönként 18.50 db  18.50 db 

Egy igény kiszolgálásának 
átlagos ideje 6.5 perc  2.5 perc 

Távolról megoldott igények 
százalékos aránya 53.2%  73.2% 

Központba beküldött 
eszközök, „Nincs probléma” 

százalékos aránya
32.1%  22.1% 

Eszközök átlagos szállítási 
ideje a központba és vissza 2.40 nap  2.40 nap 

Összes éves
támogatási költség 1 db
eszközre vonatkozóan:

$264.00 (kb. 72 487 Ft) $34.20 (kb. 9 390 Ft)

Hardveres és kapcsolódó üzemeltetési éves költségek 1 eszközre vetítve

Forrás: VDC Research: Total Cost of Ownership Models



VRH MDM-EMM partnerek
A Vonalkód Rendszerház 2010-óta foglalkozik MDM-EMM rendszerekkel

Android Management

ELMŰ Nyrt.Magyar Posta Zrt. SOTI Inc.



Magyar Posta MDM bevezetés
2014-ben került bevezetésre több ezres eszközszámra 
a VRH és a T-Systems együttműködésével

Elsődlegesen használt funkciók:

• Távoli automatikus alkalmazástelepítés és frissítés

• HelpDesk támogatás (Remote Control)

• Biztonságos adatkapcsolat támogatása

• Eszköz leltár támogatása

• Eszköz-rendelkezésreállás monitorozása

• Rendszerintegráció



ELMŰ MDM bevezetés
VRH által bevezetett, már 8+ éve működő rendszer

Elsődlegesen használt funkciók:

• HelpDesk támogatás (Remote Control)

• Biztonságos adatkapcsolat támogatása

• Eszköz leltár támogatása

• Eszköz-rendelkezésreállás monitorozása

• Tabletek és „gumírozott” ipari eszközök

• Android irodai eszközökre való kiterjesztés 
folyamatban



A SOTI egyedülállóan nem csak a kommersz eszközök kezelésére szakosodott,  hanem széles 
körben kezelhetünk csatlakoztatott perifériákat és IoT eszközöket, mert a hangsúly a speciális 
funkciókon van, valamint elkötelezettség az innovatív megoldásokat támogató szervezetek 
létrehozásában, támogatásában.

A mobilitás kezelése

A SOTI már két évtizede dolgozik a mobilitás 
kezelésén, melynek gyökerei a dedikált mobil 
eszközök kezeléséből fejlődött, jóval azelőtt mielőtt 
az okostelefonok megjelentek a piacon.



170+

16k+
nagyvállalati felhasználó

2000+
Partner

20+év
tapasztalat  mobilitás kezelésében

IT vezetők választása a nagyvállalati mobil eszközök kezelésére

Menedzselt eszközök

Milliói
ország

Ipari akkreditáció
Elismert mint EMM vezető az EMM szektorban
Számos elnyert díj és elismerés a vezető iparági 
elemzők által

Ügyfelek minden ágazatból
Támogatott többnyelvűség
Magyar , Német, Spanyol, Portugál, Brazil portugál, Török, 
Egyszerűsített és traditicionális Kínai, Olasz, Koreai, Francia, 
Japán és Orosz



SOTI MobiControl
A SOTI MobiControl egy végpont-végpont nagyvállalati Mobil-Menedzsment

megoldás, mely egyaránt kezeli a mobil eszközöket, alkalmazásokat, tartalmakat, 
és megvalósítja a biztonságot egyetlen WebConlose kezelőfelületen.



Iparban bizonyított Mobil-Menedzsment

Fejlett biztonsági funkciók REST elvű webalapú API Mobil eszköz gyártó és 
operációs rendszer független

Gyors telepítési lehetőségek Erőteljes, intuitív felület



A mobilitás kezelése minden végpont számára

Purpose-Built 
Rugged

Corporate Liable BYOD, CYOD, 
COPE

Internet of 
Things (IoT)



Telepítései
lehetőségek

Többféle telepítési lehetőség érhető el az Ön 
rendszerének kialakításához és üzemeltetéséhez, 
minimális erőforrás befektetése mellett.



Felhő alapú telepítés
• A SOTI ajánl teljes felhőszolgáltatást:

SOTI MobiControl Cloud

• A SOTI által kínált felhőszolgáltatás előnyei:
• Minimális ügyfél oldali költség
• Könnyű pilot projekt megvalósítás és 

lépcsőzetes rendszer bevezetés

• A SOTI-nál való hosztolás minimalizálja az ügyfél 
oldali infrastruktúra és képzett üzemeltetés 
igényét, és folyamatosan biztosítja legfrissebb 
szoftver változat használatát



Lokális szerver létrehozása
• Előnyben részesített lehetőség vállalatok 

számára akik nagyobb befolyást szeretnének 
a kulcsfontosságú rendszereik felett, vagy 
integrációt más belső vállalati 
megoldásokkal

• Ezzel a változattal lehetőség van 
hagyományos „örökös” licence vásárlására, 
vagy havi bontású előfizetési lehetőségre is, 
mintha szolgáltatást vásárolna



Multi-OS kompatibilitás
SOTI teljes eszköz és operációs rendszer szabadságot ad

Android Management

A MobiControl általános moduláris keretrendszerekkel készült HTTPS  |  SSL  |  SQL/ODBC  |  OMA-DM 

Windows ManagementApple Management Android Management



Android a
Vállalatoknál

Nyílt eredete miatt az Androidra gyakran úgy 
tekintünk a többi operációs rendszerhez képest, 
mint ami kevésbé biztonságos. 

Ma ez már nem igaz! A SOTI lehetővé teszi az 
üzleti kezelést, biztonságot, követhetőséget, 
konfigurálhatóságot vállalati tulajdonú és / vagy 
BYOD Androidos eszközökkel.



SOTI Android+ technológia
Az Android állandó dominanciájára való építkezés

• SOTI kezeli az Android töredezettséget az egységes 
Android eszközökre vonatkozó profilokkal, ezzel 
egyszerűsítve az Android eszközök kezelését

• SOTI széles eszköz integrációval rendelkezik, a több 
mint 95 OEM partnere közvetlen MobiControl 
támogatottságával

• A SOTI saját prioritási listája a konzisztens Android
eszközkezelésben kialakult hiányok teljessé tételére

+



Fókuszban a K+F: SOTI Android+ Technológia
Világszerte már több mint 95 OEM partner által támogatott (folyamatos bővülés)

A SOTI Android+ technológiája konzisztens multiplatform felügyeleti lehetőséged kínál.



Android for Work
A legjobb konténerizációs eszközök a 
SOTI és a Google fejlesztésében

• Android for Work (AFW) a Google EMM 
platformja, mely lehetővé teszi 
biztonságos vállalati alkalmazások 
fejlesztését és kezelését

• Új szabványos szabályok és API-k
létrejötte, az összes OEM partner és 
gyártó kompatibilitással

• Konzisztens szabályok az Android OS 
különbözői verzióin



Android és a Samsung
Samsung KNOX

• A Samsung KNOX technológia megoldja a személyes és 
vállalati adatok kezelését a Samsung készülékeken

• A Samsung KNOX továbbfejlesztett konténeres technológiája
segíti a személyes és vállalati alkalmazások, adatok és 
tartalmak különválasztását, az operációs rendszer szintjén

• A SOTI lehetővé teszi az IT számára, hogy kezelje a Samsung 
eszközök vállalati lehetőségeit, hogy megnyissa az ajtót olyan 
erőteljes szolgáltatásokhoz, mint a VPN, a biztonságos 
kommunikáció, egyszeri bejelentkezési hitelesítés és az 
adatszivárgás elleni védelemhez a konténeren belül



Apple iOS nagyvállalati
telepítési programok
Fejlesztése az “out-of-the-box” nagyvállalati 
élménynek az iOS eszközöknél

• Az SOTI támogatja az Apple vállalati programjait (DEP + VPP), 
biztosítja az IT-adminisztrátorok számára az iOS-eszközök
telepítésének és kezelésének egyszerűsítését

• Intézményi vagy vállalati tulajdonú iOS-eszközök telepítését 
végző ügyfelek egyszerűsíthetik az újra-konfigurálást, ezzel 
időt és jelentős költségeket takaríthatnak meg

• A SOTI támogatást nyújt az Apple tömeges-vásárlási 
programjához (VPP), mellyel egyszerű és kényelmes módon 
kezelheti az alkalmazások vásárlását, telepítését felhasználó 
vagy eszköz alapon



Windows
Egy út a Windows asztali és mobil eszközeinek közös 
felhasználására

• Magas szintű támogatása a Microsoft fejlődő Windows platformjának

• A Windows platform támogatása lehetőséget ad a fejlett 
menedzsment szolgáltatások elérésére, a Windows 10 a mobil és az 
asztali gépeket üzemeltető vállalati IT-részlegek számára

• A fejlett MobiControl funkciók érhetők el a Windows Phone, valamint 
a Windows 10 mobil eszközökön és asztali környezeteken



SOTI MobiControl alapvető tulajdonságok



Fejlett felhasználói felület

• A SOTI a legjobb ipari gyakorlatokat 
felhasználva, kiterjedt felhasználói tesztek és az 
elmúlt évek vásárlói visszajelzések alapján 
hozta létre a hatékony és könnyen kezelhető 
felhasználói felületét

• Az integrált mobil kezelési megoldás 
megszünteti a Multi-OS és a választékos 
eszközpark okozta bonyolultságot a mobil
ökoszisztémában

• 360°-os rálátást nyújt az összes kezelt mobil 
eszközre egyetlen ablakon keresztül

„Best in class” felhasználói élmény



Létrehozás
Gyors és skálázható telepítés

• Ahogy a célhardverek száma növekszik a vállalati 
szektorban, a gyors és skálázható telepítési folyamat 
szerves részévé válik az IT műveleteknek

• Integrálni a mobilitást a vállalatoknál bonyolult és 
időigényes

• A célhardverek gyors telepítéséhez, nagy elosztott 
műveletekkel dolgozó cégeknek, szükségük van segéd 
platformra, mely gyorsan képes aktívvá tenni az 
eszközöket a vállalati előírásoknak, beállítási igényeknek 
és az elvárt munkafolyamatoknak megfelelően



Beléptetés
Kezeld az eszköz felhasználókat könnyebben

• Az eszközök regisztrációja kritikus első lépés

• Az adminisztrátoroknak kell beléptetni az eszközöket, biztosítva a 
biztonsági szabályokat, alkalmazás beállításokat, eszköz 
beállításokat, és vállalati erőforrásokat, a nagy nyomás mellett a 
gyors végrehajtásra vonatkozóan

• SOTI MobiControl az eszközregisztrációt gyorssá és egyszerűvé 
teszi, operációs rendszer és eszköztípustól függetlenül

• SOTI Stage, vonalkód alapú konfigurációs lehetőség Windows 
Mobile és Android eszközökre, több gyártó már 
alapértelmezetten telepíti az eszközeire az alkalmazást (Pl: Zebra)



Eszköz kezelés
Számoljuk fel a mobilitás komplexitását
• A mai mobil eszközökkel szemben támasztott bármilyen aktuális 

elvárások egy sor megoldandó feladatot jelentenek a felhasználóknak 
és az IT támogatásnak

• A felelős eszközmenedzsment részeként szükséges beépíteni 
korlátozásokat a vállalati használathoz, hogy a mai fejlett eszközöket 
megfelelően használják a kijelölt üzleti célok eléréséhez

• Az IT adminisztrátoroknak lehetőségük van összetett jelszó szabályokat 
érvényesítésére, egyes funkciók be- és kikapcsolására, távoli zárolásra 
és törésre.
A SOTI segítségével az okos eszközök még okosabbak lehetnek, vagy 
akár funkcionalitásuk visszabutítható a felhasználási igényeknek 
megfelelően



Valódi vezérlés és távoli nézet,
a valósidejű támogatáshoz
• A MobiControl Távoli Vezérlés a leggyorsabb és 

legmegbízhatóbb interaktív távirányító az 
Android és a Windows eszközök optimális 
HelpDesk és probléma elhárítási funkciókra, 
ahogy a távoli nézet az iOS eszközökre

• Best-in-class távoli segítség lehetőségek a 
rendszergazdák számára, hogy könnyedén 
támogathassák a növekvő mobilitás igényeit



„Kiosk” mód és „lockdown”
Testre szabott kezdőképernyő a mobil eszközön

• Intuitív és testre szabható “Kiosk” felület Windows és
Android™ eszközök számára

• Applikációk korlátozása, dokumentumok és hálózati 
erőforrások előírhatóak az adminisztrátorok által

• Növeli a hatékonyságot a dedikált felhasználású 
környezetekben, mint kereskedelem, logisztika, 
vendéglátás, oktatás, stb.

• Blokkolja a hozzáférést a konfigurációs 
paraméterekhez, ezáltal csökkenti a támogatási 
költségeket



Lokáció alapú szolgáltatás - Geofencing
Földrajzi határok a vállalati mobilitás számára

• Javítja a helyfüggő szolgáltatásokat, azok figyelemmel 
kisérését földrajzi határokhoz kötött riasztásokkal

• Meghatározott műveletek hajthatóak végre, ha a 
készülékek ki- vagy belépnek a definiált területre

• Képes megszerezni minden eszköz tartózkodásának postai 
címét, ezzel útbaigazítás adható a felhasználóknak a 
HelpDesk-en keresztül akár a forgalom függvényében

• Segít nyomon követni az ellopott és elhagyott eszközöket, 
és lekapcsolni vagy megtisztítani az eszközt, ha szükséges



Proaktív költségkezelés
A távközlési költségek szemmel tartása

• Intelligens felhasználási szabályozásokat nyújt a beszéd és 
adatforgalom monitorozására

• Az nagyvállalati IT beállíthat küszöbértékeket, amelyek az 
előre meghatározott beszéd- / adathasználati határértékek 
elérésekor automatikusan értesítik a felhasználót

• A beállítható határértékek akár le is tilthatják az SMS/MMS 
üzenetek küldését, az adatkapcsolatot, illetve 
korlátozhatják a hívásokat is

• Az erőteljes lekérdezési / jelentési funkciók lehetővé teszik 
az eszközök akár alkalmazás szintű elemzését



Alkamazások kezelése
Támogassuk a kollégákat nagyvállalati alkalmazásokkal

• Az alkalmazások az üzleti mobilitás sikerének egyik fő 
mozgatórugói

• Az alkalmazáskezelés rendkívül bonyolult lehet;
Milyen alkalmazásokat engedélyeznek az eszközön, 
frissítések kezelése, beállításokat konfigurálása,
melyek állandó üzemeltetési feladatot jelentenek

• A SOTI MobiControl átfogó megoldást nyújt a mobil
alkalmazások kezelésére



Beépített antivírus/malware
Éberség a mobil fenyegetések ellen

• A mobil eszközön tárolt céges és privát adatok
védelme, ezzel csökkentve a kollégák állásidejét

• Az eszköz teljes fájlrendszerének és a telepített 
alkalmazásoknak monitorozása malware és vírusok ellen

• A feltőzött alkalmazások és fájlok karanténba helyezése

• Menetrend szerinti vírus ellenőrzések és vírus definíciós 
frissítések, illetve karantén kezelés

• Víruskeresési kivétellista definiálása



Program csomagok szállítása
Integráció nélkül szállítja az applikációkat

• A megfelelő alkalmazás a megfelelő felhasználóhoz 
való telepítése, gyorsan és biztonságosan

• Vállalati alkalmazások telepíthetőek a háttérben, 
felhasználói beavatkozás igénye nélkül

• A kollégák naprakészen tartása
-> produktivitás megszakítás nélkül

• Háttérben történő programtelepítés
• A kötelezően előírt alkalmazások telepítése 

felhasználói interakció nélkül



Tartalom hozzáférés

• A mobil dolgozóknak hozzáférésre van szükségük a 
vállalti tartalmakhoz;
jelentésekhez, űrlapokhoz, fájlokhoz és adatokhoz 
bárhol is vannak

• A SOTI két lehetőséget is kínál vállalti tartalmak 
biztonságos elérésére:

• SOTI Content Library – Hozzáférés a 
tartalmakhoz a MobiControl Agent-en keresztül

• SOTI Hub – A teljesen menedzselt és 
biztonságos tártípus

• Minden tartalommal kapcsolatos tranzakció rögzítése 
a későbbi jelentésekhez

Biztonságos hozzáférés a vállalati tartalmakhoz



Fejlett „Self Service” portál
Támogatás várakozás nélkül

• Önkiszolgáló hozzáférés az egyéni 
felhasználók számára, eszköz regisztráció, 
zárolás, keresés, távoli törlés, jelszavak 
visszaállítása és üzenetek küldése saját 
eszközökre

• Csökkenti a támogatási hívásokat, kezelési 
költségeket, növeli a felhasználói élményt 
és az alkalmazottak hatékonyságát



Kiterjedt tanúsítvány kezelés
• Hozzáadás, megújítás, visszavonás, 

azonosítási tanúsítványok telepítése akár 
Tanúsítvány Hatóságtól igényelve a kezelt 
eszközökre

• A MobiControl integrálta a Microsoft, a 
VeriSign és Entrust CA szolgáltatásokat

• A tanúsítványok biztonságos kapcsolódási 
lehetőséget adnak a vállalati erőforrásokhoz 
mint Wi-Fi, VPN és levelezés



Technikai támogatás
Rugalmas támogatási lehetőségek

• Alap támogatás a megvásárolt szoftverrel

• Többlépcsős támogatási lehetőségek a felhasználási 
igényeknek megfelelően

• Prémium támogatási szolgáltatás, elérhető azonnali 
reakciós lehetőséggel a hét minden napján

• A technikai támogatást a Vonalkód Rendszerház 
magas szinten szolgáltatja az ügyfelei felé, mint a 
SOTI magyarországi kiemelt partnere

• A Vonalkód Rendszerház magasan képzett SOTI 
Expert kollégái állnak az ügyfelek rendelkezésére a 
hét minden napján



Oktatás
A rendszert kezelő felhasználók oktatása

• A felhasználás mértékéhez mért oktatás, 
mely lehetővé teszi a rendszer gördülékeny 
használatát

• Meghatározott metodika alapján tartott 
előadások a felhasználási szinteknek 
megfelelően

• Igény szerint akár több időben, helyszínen 
és szinten



MDM rendszer bevezetésének megtérülése

10 eszköz
esetén

100 eszköz
esetén

1000 eszköz esetén 5000 eszköz esetén

Eszköz éves támogatási 
költése MDM nélkül

724 870 Ft 7 248 700 Ft 72 487 000 Ft 363 435 000 Ft

Egy eszköz támogatási 
költsége MDM rendszerrel 93 900 Ft 939 000 Ft 9 390 000 Ft 460 950 000 Ft

MDM rendszer esetén 
eszközönkénti megtakarítás 630 970 Ft 6 309 700 Ft 63 097 000 Ft 315 485 000 Ft

MDM Rendszer bevezetésének 
alap költsége 500 000 Ft – tól 3 000 000 Ft – tól 15 000 000 Ft - tól 70 000 000 Ft – tól

MDM rendszer átlagos 
integrációs  igény költség 500 000 Ft – tól 2 000 000 Ft – tól 5 000 000 – tól 10 000 000 Ft – tól

MDM rendszer átlagos
éves licence + támogatási díja 1 000 000 Ft – tól 8 400 000 Ft – tól 14 700 000 Ft – tól 48 500 000 Ft – tól

Megtérülési idő, bevezetés: Kb. 0,79 Év Kb. 0,47 Év Kb. 0,24 Év Kb. 0,22 Év

Megtérülési idő, integrációval: Kb. 3, 17 Év Kb. 2,13 Év Kb. 0,55 Év Kb. 0,40 Év

Egyértelmű, 1 éven belül megtérülő befektetés

Forrás: VDC Research: Total Cost of Ownership Models



Az út a nagyvállalati mobilitáshoz

A mobil stratégia 
folyamatos alakítása 

fejlődésének 
megfelelően.

A mobil üzleti célok 
vizsgálata és a lehetőségek 

azonosítása.

A belső IT korlátok 
ledöntése.

Megfelelő értékelés, 
tervezés összehangolása, 
lehetővé téve a mobilitás 
optimalizálását az egész 

szervezetben.

A mobilitás kezelése mint 
kritikus üzleti adottság.



Köszönöm a figyelmet!
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