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ManageEngine Endpoint Central to zunifikowane rozw iązanie do zarządzania punktami koń-
cowymi (UEM), które pomaga w zarządzaniu serwerami, komputerami przenośnymi i stacjonarnymi, 
smartfonami oraz tabletami z centralnej lokalizacji. 

ManageEngine zostało wybrane jako najlepsze narzędzie do zarządzania klientami przez 
Gartner Peer Insights Customers w 2019 roku. 

ManageEngine Endpoint Central pozwala automatyzować regularne, rutynowe działania za-
rządzania punktami końcowymi, takie jak: instalacja poprawek, wdrażanie oprogramowania, 
tworzenie obrazów i wdrażanie systemów operacyjnych, zarządzanie zasobami, licencjami oprogramowa-
nia, monitorowanie statystyk wykorzystywania oprogramowania, zarządzanie wykorzystywaniem urządzeń 
USB, przejmowanie kontroli nad pulpitami zdalnymi oraz wiele innych. 

 

 

Endpoint Central wspiera zarządzanie systemami operacyjnymi: 

Komputery stacjonarne/przenośne/serwery: Windows, Mac, Linux. 
Smartfony/tablety: iOS, Android, Windows. 

 

Endpoint Central dostępny jest w 4 wersjach: darmowa, Professional, Enterprise, UEM. 

 

  

Endpoint Central – zintegrowane zarządzanie punktami końcowymi 

 

Czy chcesz sprawnie zarządzać komputerami stacjonarnymi  
i urządzeniami mobilnymi? 

Czy chcesz zdalnie sterować rozwiązywaniem problemów? 

Czy masz problemy z szybkim wdrażaniem oprogramowania? 

Endpoint Central umożliwia: 

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w celu wdrażania profili i zasad, konfiguracji WiFi, VPN i kont e-mail  
na urządzeniach itd. 

Zarządzanie wdrażaniem ograniczeń wykorzystywania kamery, przeglądarki itd.  

Zabezpieczanie urządzeń przez włączanie kodów dostępu. 

Zdalne blokowanie/czyszczenie itd.  

Zarządzanie wszystkimi smartfonami i tabletami iOS, Android oraz Windows. 
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    Zarządzanie poprawkami 

    Zabezpiecz swoją sieć przez automatyczne wdrażanie poprawek dla Windows, Mac, Linux  
    i aplikacji firm trzecich. 

 

 
   Wdrażanie oprogramowania  

   Wdrażaj oprogramowanie dla wszystkich punktów końcowych w twojej sieci kilkoma kliknięcia-  
   mi, korzystając z ponad 4 500 wstępnie przygotowanych szablonów aplikacji.  

 

   Zarządzanie urządzeniami mobilnymi 

   Konfiguruj, zarządzaj i zabezpieczaj urządzenia mobilne, wykorzystując funkcję zarządzania  
   urządzeniami mobilnymi. 

 

    Tworzenie obrazów i wdrażanie systemów operacyjnych 

    Automatycznie twórz obrazy i wdrażaj systemy operacyjne na komputerach z systemem   
    Windows wraz z instalacją niezbędnych sterowników i aplikacji dzięki funkcji OS deployment. 

 

    Zarządzanie zasobami IT 

    Zarządzaj ze swojej sieci zasobami oprogramowania i sprzętu oraz bezproblemowo śledź   
    licencje i szczegóły gwarancji. 

 

   Zdalne sterowanie 

   Rozwiązuj problemy na zdalnych pulpitach dzięki współpracy wielu użytkowników, transferom     
   plików, rejestrowaniu wideo i innym funkcjom. 

   

    Nowoczesne zarządzanie 

    Unifikuj zarządzanie punktami końcowymi dzięki podobnemu podejściu do zarządzania, zarów-  
    no dla urządzeń mobilnych, jak i urządzeń z systemem Windows 10.  

 

        Zarządzanie urządzeniami USB 

        Ogranicz i kontroluj wykorzystanie urządzeń USB w sieci, zarówno na poziomie użytkownika,   
        jak i na poziomie komputera. 

 

   Konfiguracje 

   Ponad 25 wstępnie zdefiniowanych konfiguracji, w tym zarządzanie energią, zarządzanie   
   urządzeniami USB, zasady zabezpieczeń itd. 
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Dlaczego Endpoint Central? 
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