Brief

One-stop IT-beheer
HP Touchpoint Manager
Verhoog uw productiviteit met HP Touchpoint Manager,
een krachtige cloud-gebaseerde app die dagelijkse
IT-beheertaken voor verschillende apparaten, merken
en besturingssystemen vereenvoudigt.

Touchpoint

Afgestemd op
bedrijven met
beperkte IT

Snel te installeren,
gemakkelijk in
het gebruik

Mobiliteit verandert de werkomgeving
en noodzaakt ondernemingen om meer
telewerkers, technici in de buitendienst en
devices te ondersteunen dan ooit tevoren. Dat
stelt IT-beheerders voor problemen, met name
wanneer zij over weinig resources beschikken.
HP Touchpoint Manager is een complete
oplossing voor ondernemingen om met één
eenvoudig te gebruiken cloud-gebaseerd
dashboard gebruikers, data en devices
te beheren, ongeacht het merk of
besturingssysteem1. Aan- en afmelden bij
verschillende applicaties is niet nodig, dus u
kunt problemen snel en eenvoudig oplossen.

Apple®

Windows®

AndroidTM

Ondersteuning voor meerdere platformen
Beheer eenvoudig gebruikers en devices
van verschillende merken met diverse
besturingssystemen, inclusief volledige
ondersteuning voor Windows 10.

Afgestemd op bedrijven met beperkte IT
Beheer uw omgeving met één interface die
de snelle veranderingen in applicaties en
besturingssystemen bijhoudt, zodat u dat
zelf niet hoeft te doen. Gebruik uw tools voor
apparaatbeheer en gebruikersondersteuning
vrijwel overal waar u toegang heeft tot het
netwerk.2 Handhaaf beveiligingspolicy's
voor groepen, beveilig devices op
afstand1, 3, detecteer bedreigingen en
reageer met meldingen, rapportage en
geomappingfunctionaliteit die de effectiviteit
van IT en de productiviteit van uw werknemers
verbetert. Verlicht het werk van IT door
bepaalde IT-taken aan specifieke beheerde
gebruikers toe te wijzen, zonder volledige
IT-beheerrechten toe te kennen.

Eén oplossing
voor alle
apparaten

Gunstig geprijsd
en ﬂexibel

Snel te installeren, gemakkelijk in het gebruik
Met HP Touchpoint Manager bent u
binnen 5 minuten aan de slag. Certificeringen
of speciaal personeel zijn niet nodig. Dankzij
de intuïtieve gebruikersinterface en standaard
configuraties en beleidsinstellingen kunt
u de IT-omgeving gemakkelijker beheren
en inspelen op snelle veranderingen in
technologie en de bedrijfsbehoeften.
Eén oplossing voor alle apparaten
Beheer verschillende devices van meerdere
merken met verschillende besturingssystemen
allemaal met de HP Touchpoint Manager-app
en voer onderhoudstaken snel en eenvoudig
uit.1 IT-beheerders en eindgebruikers kunnen
gemakkelijk iPhone®- en iPad®-devices
toevoegen, evenals apparaten met Microsoft®
Windows, Windows 10 Mobile en Android™. Om
tijd te besparen kunnen apparaten niet alleen
afzonderlijk, maar ook groepsgewijs worden
toegelaten met een bedrijfsbrede pincode.
Gunstig geprijsd en flexibel
In tegenstelling tot gespecialiseerde
oplossingen dekt HP Touchpoint Manager
alles, zodat u de extra licentiekosten van
meerdere oplossingen vermijdt. Er zijn
geen installatiekosten en er is geen extra
hardware nodig.
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Ontvang statusmeldingen in realtime1
om problemen snel op te sporen
Vind, vergrendel of
verwijder data op
verloren of gestolen
devices3, 4

Beperk kwetsbaarheden in de beveiliging
door bewaking en
implementatie
van kritische
applicatiepatches

Houd de apparaatinventaris bij,
bewaak de status
van onderdelen en
optimaliseer het
levenscyclusbeheer
van apparaten4

Functies van HP Touchpoint Manager
Basiskenmerken
• Azure Active Directory

• Groepen

• Batterijstatus

• Hardwarestatusrapportage

• BYOD-policy
• Device Erase Bit
Locker-encryptie
1

 oor HP Touchpoint Manager dient een licentie te
V
worden aangeschaft, het ondersteunt Android™,
iOS, Windows 10 Mobile en Windows 7 (SP1) of
Windows 8.1 of latere besturingssystemen en pc's,
notebooks, tablets en smartphones van verschillende
fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar, kijk op
www.hp.com/go/touchpoint voor informatie over de
beschikbaarheid.

Internetservice is vereist en moet apart
worden aangeschaft.

2

3

4

HP Always on Remote Management functies (wissen,
vergrendeling, ontgrendeling en rapportage van
BIOS-foutcodes) zijn beschikbaar op bepaalde
HP EliteBooks en vereisen een internetverbinding,
Intel® vPro™-technologie en -functies in S3/
standby, S4/slaapstand en S5/zacht uitschakelen.
SATA-schijven worden gewist. Op afstand wissen
van zelfversleutelende schijven met actieve
hardware-encryptie wordt niet ondersteund.
Afhankelijk van bepaalde externe factoren, bijvoorbeeld
dat het verloren product ingeschakeld is en verbonden is
met internet. De service is geen garantie.

• Apparaat vinden3
• Firewallbeleid

• Hardware-inventaris
rapportage

• Microsoftpatchbeheer
• Beveiligingsbeleid
voor mobiele devices
• Proactieve meldingen

• HP supportforum

• Alarm op afstand3

• Apparaat vergrendelen3

• Rollenbeheer

• Meerdere apparaten
toelaten

Pro-kenmerken
Alle kenmerken van HP Touchpoint Manager Basic, plus:
• Installatie van applicaties
• Wachtwoordherstel
• Patchbeheer

• Ondersteuning voor telefoon
en chat
• Wifivoorziening

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/touchpoint
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• Compliancerapportage
voor beveiligingsprofielen
• Software-inventarisrapportage
• Virusbeschermingsbeleid
• Apparaat wissen3

