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Distribuição de aplicações
para dispositivos móveis
HP Touchpoint Manager

Prestar assistência a recursos humanos globais e instalar aplicações numa infinidade de dispositivos
móveis não tem de ser tão complicado como parece. Com a solução HP Touchpoint Manager pode
gerir diferentes dispositivos, de marcas e sistemas operativos diferentes, e realizar tarefas
de manutenção dos dispositivos de forma mais fácil e em menos tempo.1
A solução HP Touchpoint Manager permite que os responsáveis informáticos façam a gestão
de dispositivos, dados e utilizadores, no escritório e fora dele. Como solução baseada na nuvem,
permite que o departamento de informática desenvolva as suas atividades a partir de qualquer
local com acesso à rede utilizando o Controlo Remoto.2
Os gestores informáticos podem também criar catálogos ou pacotes de aplicações móveis gratuitas
selecionadas na App Store™ para iPhone® e iPad®, e na loja Google Play para equipamentos Android™.
Estes catálogos podem então ser instalados nos dispositivos dos utilizadores mediante o simples
toque num botão e podem ser criados e atribuídos a diferentes comunidades de utilizadores,
em função das necessidades.

Produtividade
3 apps neste catálogo

Catálogo de aplicações
Crie e instale catálogos de aplicações móveis
a serem utilizadas na sua empresa.

Catálogo
de aplicações
Crie um pacote de apps para enviar
para os grupos

Criar novo
My Store

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Quisque ante lacus, lobortis
congue hendrerit id, blandit at orci.

6 grupos usam este pacote

Configurar

Adicionalmente, pode apurar o processo de implementação de aplicações atribuindo pacotes
específicos a Grupos de utilizadores da sua organização. Os grupos, por exemplo, podem consistir
num único departamento, como o departamento financeiro ou os recursos humanos, utilizadores
nas filiais ou dispositivos selecionados, ou então tipos de dispositivos, como todos os tablets ou
iPhones. Criados os Grupos, pode instalar catálogos selecionados em todos os membros do Grupo
com um único clique do rato e efetuar alterações com a mesma rapidez.
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Para efetuar a instalação de uma aplicação móvel, basta entrar no HP Touchpoint Manager,
selecionar Serviços, na barra de menu, e depois selecionar Configurar, sob Instalação de Aplicação
Móvel. Continue selecionando Criar novo. Atribua um nome ao catálogo e clique em Seguinte.
A partir daí, pode pesquisar na lojas Google Play ou App Store por aplicações específicas a incluir
no catálogo. Quando localizar a aplicação que pretende incluir, clique no sinal “+” para adicionar a
aplicação ao seu catálogo. Clique em Seguinte para aplicar o catálogo de aplicações ao(s) Grupo(s)
Selecionado(s).
Editar
Clonar
Eliminar
Detalhes

1

O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas
operativos Android™, iOS e Windows, bem como PCs,
computadores portáteis, tablets e smartphones de
vários fabricantes. Não disponível em todos os países,
consulte hp.com/touchpoint para informações sobre
disponibilidade. O Touchpoint Manager exige
a aquisição de uma subscrição.

2

Suportado em dispositivos com os sistemas
operativos Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ou
superior, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10
(x86/x64 baseados em Intel®).

Depois de criar um catálogo, possui várias opções adicionais. A partir do menu de lista pendente
existente em cada página do catálogo, pode selecionar Editar para atualizar a lista de aplicações
incluídas num catálogo. Se Clonar o catálogo, pode utilizá-lo como base de um pacote de aplicações
a instalar para outro conjunto de utilizadores.
A solução HP Touchpoint Manager permite aumentar a produtividade e ajuda as empresas com
recursos informáticos limitados a gerirem mais facilmente dados, dispositivos e utilizadores.
Agora os departamentos informáticos podem rapidamente resolver problemas em tempo real
e utilizar políticas de segurança do tipo “apontar e fazer clique” através de diferentes dispositivos,
marcas e sistemas operativos.
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