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Εμπορική διάθεση νέας υπηρεσίας Mobile Device Management (MDM) 

 

Ανακοινώνεται η από 16/12/2015, εμπορική διάθεση της νέας υπηρεσίας Mobile Device 

Management (MDM) που απευθύνεται σε εταιρίες. Η υπηρεσία Mobile Device Management 

(MDM) επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση φορητών συσκευών (κινητών 

τηλεφώνων/smartphones και tablets), εφαρμογή εταιρικών πολιτικών ασφαλείας και ασφαλή 

πρόσβαση σε εταιρικό email, εφαρμογές και αρχεία από προσωπικό ή εταιρικό κινητό 

τηλέφωνο (smartphone) και tablet. 

 

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω των οικονομικών προγραμμάτων MDM Basic και MDM Advanced. 

Το οικονομικό πρόγραμμα ΜDM Basic παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και 

εφαρμογής πολιτικών ασφαλείας.  Το οικονομικό πρόγραμμα MDM Advanced παρέχει επιπλέον 

δυνατότητες προστασίας του εταιρικού email, των εφαρμογών και των αρχείων καθώς και 

διασύνδεση με το εταιρικό δίκτυο (intranet).   

 

Η μηνιαία χρέωση για κάθε ενεργή συσκευή είναι 4,90€ στο οικονομικό πρόγραμμα MDM 

Basic και 7,90€ στο οικονομικό πρόγραμμα MDM Advanced.     

 

 Τα οικονομικά προγράμματα ΜDM Basic και ΜDM Advanced, επιβαρύνονται κατ’ 

ελάχιστο με μια ενεργή συσκευή ανά ημερολογιακό μήνα.  
 

 Για κάθε συσκευή που είναι ενεργή στα οικονομικά προγράμματα ΜDM  εντός του 

ημερολογιακού μήνα, η χρέωση αντιστοιχεί στο σύνολο του ημερολογιακού μήνα 

ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που παρέμεινε ενεργοποιημένη.   
Σε κάθε λογαριασμό που εκδίδεται, σύμφωνα με τον τιμολογιακό κύκλο της 

COSMOTE, εμφανίζονται οι χρεώσεις του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.  
 

 Η απενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται μόνο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της 

εταιρίας στην Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής  &  Κινητής  Ομίλου  ΟΤΕ  
στο  13818 και πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού μήνα. 

 

 Η παροχή της υπηρεσίας βασίζεται σε λογισμικό της ΜοbileIron Inc. 

 
 Δεν επιβάλλεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας επί του παγίου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 13818, την Εξυπηρέτηση 

Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό 

COSMOTE), ή να επισκεφθείτε το www.cosmote.gr. 

 

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 


