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Mobile
Device
Management

Als moderne organisatie wilt u snel en 
efficiënt kunnen werken. Daarom maken u en uw 
medewerkers steeds meer gebruik van smart-
phones en tablets. Soms zijn die van de orga-
nisatie zelf, soms zijn ze privébezit. Met Mobile 
Device Management (MDM) van Sendrata heeft 
u het beheer van al deze mobiele apparatuur 
volledig onder controle. Makkelijk, veilig en 
betrouwbaar. 

Op locatie, thuis of in de trein – mobiel 
werken betekent snelheid en flexibiliteit. 
Smartphones en tablets maken uw  
organisatie efficiënter en slagvaardiger.  
Het beheer van deze mobiele apparatuur 
vraagt om een professionele aanpak: 
Mobile Device Management van Sendrata. 
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Mobile Device Management (MDM)



Maatwerk van A tot Z
MDM is de meest professionele software voor 
het beheer van smartphones en tablets. U kunt 
snel en eenvoudig een groot aantal mobiele  
apparaten uitrollen binnen de organisatie.  
Van configuratie tot beveiliging en van beheer 
tot uitfasering – met MDM beheerst u de hele  
levenscyclus van de smartphone of tablet. 

MDM van Sendrata is geschikt voor vrijwel alle 
mobiele apparaten, zoals Android, Apple (iOS), 
BlackBerry, Windows Phone en Windows RT.

Wilt u weten wat MDM voor u kan betekenen? 
Kijk dan op de website van Sendrata of neem 
contact op met een van onze adviseurs via: 
t 070 306 29 29

Over Sendrata
Sendrata is een full service ICT- en internet- 
bureau en is actief sinds 1994. Wij ontwikkelen  
applicaties voor smartphones en tablets en  
bieden innovatieve diensten en producten  
voor mobiele oplossingen. 

Kijk op onze website voor meer informatie.
www.sendrata.com

alles onder  
controle

+   configureren 
+   uitrollen
+   beveiligen
+   beheren
+   monitoren
+   uitfaseren

MDM
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