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Psion Teklogix Mobile Control Center (MCC) komplett, integrált 

eszközként ellátja a központi és a terepi eszközök menedzselését. 

Néhány MCC szolgáltatás: automatikus programokkal és adatokkal 

történő ellátás; valósidejű távsegítség, support és hibaelhárító eszköz; 

automatikus monitorozás és korrekció; automatikus eszköz konfigurálás 

és egyebek. Psion Teklogix folyamatosan bővíti az MCC rendszerbe 

bevonható mobil eszközeinek számát, biztosítva felhasználóinak a 

problémamentes távfelügyeletet mind a mobil eszközöknek mind pedig 

azok kiegészítő perifériáinak. 

Növekedhet a használni kívánt eszközök száma, de a kezelésükkel 

kapcsolatos járulékos költségek és gondok nem növekednek tovább! 

Eszközök kezelése könnyedén 
 

KÉPESSÉGEK 

         Fájl kezelés: 
                    Windows File Explorer felület a fel és 
                    letöltésekhez, fájlok és könyvtárak 

                  kezeléséhez, jellemzők módosításához  

        Konfiguráció menedzser:  
                 Programok telepítése, eltávolítása, 
                 frissítések és alkalmazás konfiguráció, 
                 licenszek kezelése, hálózati és biztonsági 
                 paraméterek beállítása, klón konfigurációk 
                 létrehozása, távoli RF frissítés lehetősége, 
                 csoport képzés és kezelés, kezelő felület 
                 megjelenésének beállításai 

 Adminisztrációs eszközök:  
          valósidejű loggolások, riportok, 
          üzenetküldés/hagyás lehetőség, 
          on-line és off-line eszközök listája 
          valamint azok státusza 
          (telepített alkalmazás, állapot stb.) 

                Rendszer felügyelet:  
           Eszköz rendszer információk elérése, 
           távolból történő újraindítás, kikapcsolás, 
           töltöttségi szint ellenőrzése, memória 
           állapot kezelése, telepített alkalmazások 
           listája, eszköz lezárás, futó folyamat 

                                                                                                                                                   leállítása újraindítása, backup és 
                                                                                                                                                   visszaállítási funkciók  

               Távoli segítség, hibakeresés:  
           Egyszerre több eszköz is elérhető az 
           MCC Manager-el. Több Manager eszköz 
           is képes kapcsolódni a távoli géphez, 
           módosítható a rendszerkonfigurációs fájl, 
           hálózati és biztonsági beállítások, 

                                                                                                                                                   paraméterek.
Támogatja az adattömörítést, 
optimalizálást, TCP stream lehetőség a 
közel valósidejű eléréshez. 
Hálózat: automatikus helyreállítás 
felismerve a távoli eszközöket, távoli 
eszközökből hálózati paraméterek 
kinyerése, SSID,WEP és IP paraméterek 
megadása, időbeosztásos elérések, 
minden funkció LAN és WAN hálózaton 
is működik 
Egyéb: támogatja az összes Psion 
Teklogix és jónéhány nem Psion Teklogix 
gyártmányú, de Windows alapú terminált. 
Skálázható, hibatűrő, kiváló hatékonyságú 
rendszer. 
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ELŐNYÖK  

 * Csökkenthető support, karbantartási és kiképzési 
költségek. A helyi és távoli gépeket is kezeli, mindezt egyetlen 
konzolról. Szoftver csomagok könnyű szétosztása beleértve azok 
telepítését ,konfigurálását és szükség szerinti frissítését. 

 * Növeli a rendelkezésre állást és hatékonyságot . 
Felderíti a problémákat és képes kezelni azokat miközben az 
eszköz marad a felhasználás helyén, nem kell fölösen szállítani. 

  * Növeli a mobil eszközök biztonságát: a belső biztonsági 
rendnek megfelelő állapotban tartja azokat. 
Meghatározza a titkossági szinteket, ha kell letiltja az eszközt, 
ahogy a felhasználó érdekei kívánják.

Nyomon követi a felhasználást, riportokat generál és 
grafikonokat készít.

 
 

Specifikáció*  
Rendszer követelmények  

Operációs rendszerek:  
MCC Manager - Windows XP Pro, Windows Server 200x, 
Windows VistaTM MCC  
Deployment Server - Windows XP Pro, Windows  

Server 200x  
MCC kliens – Microsoft Windows® CE 4.2, CE 5.0, Windows 
Mobile® 2003 SE, Windows Mobile® 5.0, Windows Mobile® 6, 
Windows® XP, Windows VistaTM, Windows Server 200x  

 

Támogatott eszközök 

Psion Teklogix: ipari PDA-k - WORKABOUT PRO, 7530, 7535, 
Ikôn  
Fedélzeti terminálok: 8525, 8530, 8580, 8590, 8515  
Nem Psion Teklogix eszközök:  
A legtöbb Windows®- alapú operációs rendszert használó 
 

*Specifikáció külön értesítés nélkül is megváltozhat! 


