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 MDM Basic MDM Advanced 

Λειτουργικά Συστήματα3 iOS, Android, Windows Mobile 

Διαχείριση και Ασφάλεια Τερματικών Συσκευών  

Δημιουργία πολιτικών ασφάλειας  Ναι Ναι 

Δημιουργία αναφορών Ναι Ναι 

Web portal πρόσβασης των χρηστών με 
βασικές δυνατότητες όπως εντοπισμός, 

διαγραφή φορητής  συσκευής 

Ναι Ναι 

Παροχή ενημερώσεων για την κατάσταση των 
συνδεδεμένων φορητών συσκευών 

Ναι Ναι 

Δυνατότητα διασύνδεσης με τον κατάλογο 
χρηστών της εταιρείας 

- Ναι 

Διασύνδεση με το εσωτερικό δίκτυο (intranet) 
για προβολή αρχείων από τις φορητές  

συσκευές 

- Ναι 

Διασύνδεση με το διακομιστή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

- Ναι 

Καθορισμός επιτρεπτών σελίδων για πλοήγηση 

μέσω διαδικτύου από φορητές  συσκευές 
(ισχύει για iOS & συσκευές συμβατές με 

Android for Work) 

- Ναι 

Διαχείριση Εφαρμογών  

Δημιουργία Application Store με διαθέσιμες 
προς εγκατάσταση εφαρμογές 

Ναι Ναι 

Εμφάνιση των εγκατεστημένων εφαρμογών 

στις φορητές συσκευές  
Ναι Ναι 

Επικοινωνία για κάθε εταιρική  εφαρμογή μέσω 
διαδικτύου 

Ναι Ναι 

Επικοινωνία για κάθε εταιρική  εφαρμογή με το 
εσωτερικό δίκτυο (intranet) 

- Ναι 

Ένταξη των εφαρμογών σε κατηγορίες 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
- Ναι 

Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών 

χωρίς τη συμμετοχή των χρηστών 
- Ναι 

                                            
1
 Τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά λειτουργικό σύστημα και με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές κάθε φορητής συσκευής, το μοντέλο, τον κατασκευαστή κ.ο.κ. 

2
 Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις της υπηρεσίας MDM ενδέχεται να επιφέρουν τροποποίηση σε μέρος των χαρακτηριστικών των 
προγραμμάτων. 

3 
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα: iOS 6 και μεταγενέστερα, Andoid 4.0 και μεταγενέστερα και Windows Mobile 8.1 



Καθορισμός των επιτρεπόμενων προς 

εγκατάσταση εφαρμογών στις φορητές 
συσκευές 

- Ναι 

Ενεργοποίηση της τεχνολογίας Single Sign On 
για τις εγκατεστημένες εφαρμογές σε κάθε 

φορητή συσκευή 

- Ναι 

Εφαρμογή customized branded Application 

Store 
- Ναι 

Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου - Διαχείριση Αρχείων 

Ανώτατο όριο αρχείων προς δημοσίευση σε 

φορητές συσκευές 

Συνολικά 25 αρχεία  
(με ανώτερο όγκο τα 2 

ΜΒ το κάθε ένα) 

Συνολικά 50 αρχεία  
(με ανώτερο όγκο 25ΜΒ 

το κάθε ένα) 

Προστασία των εταιρικών αρχείων από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε φορητές 
συσκευές  

Ναι Ναι 

Δυνατότητα προβολής των αρχείων στις 
φορητές συσκευές και εκτός σύνδεσης 

διαδικτύου 

Ναι Ναι 

Δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας  

αρχείων που βρίσκονται στο εσωτερικό δίκτυο 

(intranet)4 

- Ναι 

 

 
 

                                            
4
 Τα διαθέσιμα αρχεία τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) δε προσμετρούνται στο ανώτατο όριο των 

διαθέσιμων αρχείων προς δημοσίευση 


