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Er din virksomhed mobil?
Mennesker og organisationer arbejder forskelligt, men én stærk
fællesnævner er ønsket om fleksibilitet. Medarbejdere forventer i stigende
grad at virksomhedens systemer er til rådighed på alle platforme.
En mobil arbejdsplads forener apps, data og tjenester, så de problemfrit
og sikkert kan leveres til en bruger, på enhver enhed overalt. Men hvad er
behovet i din organisation? Er der udarbejdet en kravspecifikation? Er der
formuleret en strategi for mobilitet i forretningen? Og er der vurderet it-infrastrukturmæssige forhold som drifts- og sikkerhedsaspekter?
Mobilitet giver både fordele og sikkerhedsudfordringer. Hvis du kan tilgå
information og systemer fra din smartphone eller tablet øges fleksibilitet og
effektivitet, men sikkerheden sættes samtidig på prøve.
En edgemo Citrix XenMobile PoC hjælper din virksomhed med at definere
jeres mobilitetsstrategi samtidig med at XenMobile-teknologien testes i
praksis i jeres miljø.
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Worx Productivity Apps
Den mobile kontorsuite gør brugeren i stand til at fuldføre komplekse arbejdsgange fra mobile enheder.
Fra WorxMail kan brugeren eksempelvis oprette et Lync møde; tilføje og slette inviterede, ændre tidspunkt for mødet, vedhæfte ShareFile dokumenter og
endda dele et internt web-link, der automatisk åbner en sikker browser uden
ekstra adgangskoder eller pinkoder.

WorxMail – mail, kalender og kontakter app med en rig brugeroplevelse.
• Mail, kalender, kontakter
• Integration med Lync
• Sæt out-of-office / kig i andres kalender
WorxWeb – Virksomhedsorienteret browser med fuld sikkerhed
• Sikker browser med Micro VPN
• Brugervalideret adgang til intranet
• URL Blacklist / Whitelist
Sharefile – filer der nemt gemmes, deles og synkroniseres overalt
• Offline adgang
• Integration til Sharepoint /Office365
• Redigere dine Office-dokumenter
WorxNotes - et erhvervsorienteret noteprogram
• Redigér indhold offline
• Gennemgå, kommentér og samarbejd om dokumenter
• Indbygget integration med Worxmail & Sharefile
WorxEdit – Fuld Office pakke i en sikker container
• Sikre dokumenter
• Teamnotesbøger
• E-mail og kalender integration
WorxDesktop - VDI-adgang til hjemmeskrivebordet
• Få adgang til alle filer og programmer på din hjemmecomputer
• Adgang til intranet og virksomhedens interne ressourcer gennem
Micro VPN-tunnel
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