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O MobiControl suporta dois tipos de implementações: cloud e on-premise. Se você estiver 
planejando uma implantação em nuvem, toda instalação e manutenção de sua instância será 
por nossa conta. Mas caso esteja planejando uma instalação on-premise, será necessário um 
esforço e conhecimento da arquitetura para que a configuração do SOTI MobiControl seja 
realizada com sucesso. Para auxiliar neste processo de instalação, nós da Manager One 
oferecemos o Treinamento de Implantação do SOTI MobiControl. Este treinamento irá abordar 
todos os requisitos mínimos para instalação, liberação de portas na rede interna, atualização 
de novos releases, etc. Abaixo estão relacionados alguns dos tópicos que serão abordados 
neste treinamento:

● Arquitetura do SOTI MobiControl

● Requisitos de instalação

 - Requisitos de banco de dados

● MobiControl Pré-instalação Checklist

● Download e instalação do SOTI MobiControl

● Certificado APNS

 - O que é um Certificado APNS?

 - Renovando APNS

● LDAP

 - Configuração com diretório LDAP 

● Android Enterprise

 - Criação de conta

 - Associação de conta Google - MobiControl

● Segurança do Console Web



Independente do tipo de implementação que você escolher, cloud ou on-premise, será 
necessário conhecer o console do SOTI MobiControl. O web console é a interface principal 
para gerenciar seus dispositivos. Ele se comunica com o servidor de implementação, trocando 
informações e enviando comandos para os dispositivos. Para ter um conhecimento completo 
da interface do SOTI MobiControl, a Manager One oferece o Treinamento Administrativo do 
SOTI MobiControl. Este treinamento irá abordar todas as funcionalidades dos dispositivos 
você possui, sejam eles iOS, Android, Windows, Impressoras Zebra, Linux, entre outros. 
Iremos auxiliar você e sua equipe a:

● Criar perfis de controle dos dispositivos

● Regras de alertas

● Regras de rastreamento e geofences

● Criação de pacotes de aplicativos para instalação remota e massiva

● Bibliotecas de conteúdos

● Criação de permissões para os usuários do web console

● E muito mais…

Os treinamentos ofertados pela Manager One podem ser realizados de forma online ou 
presencial, de acordo com a sua preferência. Entre em contato com um de nossos consultores 
para obter mais informações sobre os nossos treinamentos.

(11) 2307-6220

comercial@managerone.com.br
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