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BURGER KING

#WYZWANIE

Burger King stał przed wyzwaniem zabezpieczenia 
urządzeń oraz monitorowania codziennych procesów 
zachodzących w punktach sprzedaży w innowacyjny, 
zautomatyzowany sposób.

#ROZWIĄZANIE

Dzięki FAMOC manage obsługa punktów 
Burger King może teraz w łatwy sposób zgłosić 
zapotrzebowanie na produkty, sprawdzić 
ich skład, przesłać raport kasowy oraz uzupełnić 
obecność pracowników. Urządzenia 
są zarządzane w trybie kiosk, więc nie mogą 
zostać użyte do innych celów niż te, 
na które zgodzi się pracodawca.

WÜRTHWÜRTH

#WYZWANIE

Würth chciał jednocześnie zarządzać i monitorować 
setki tabletów. Celem było także zautomatyzowanie 
i unowocześnienie pracy działu sprzedaży 
oraz zabezpieczenie danych firmowych.

#ROZWIĄZANIE

System FAMOC manage ułatwił pracę działu 
sprzedaży poprzez automatyczną instalację 
wewnętrznych systemów CRM oraz innych 
aplikacji na urządzeniach. Sprzedawcy mogą 
teraz w bezpieczny sposób dokonywać 
zamówień czy podpisywać dokumenty 
bez obaw, że dane służbowe 
wyciekną poza firmę.
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PKP INTERCITY

#WYZWANIE

Klient chciał mieć między innymi prywatną sieć APN na prawie 
4.000 urządzeń mobilnych oraz możliwość blokowania aktualizacji 
oprogramowania. W PKP Intercity konieczna była także migracja 
z dedykowanej chmury do rozwiązania on-site.

#ROZWIĄZANIE

Obecnie urządzeń zarządzanych przez FAMOC manage
jest blisko 4.000, a połowa z nich została dodana dzięki 
integracji FAMOC manage z rozwiązaniem Android 
zero-touch, co pozwoliło na wdrożenie nowej metody 
zarządzania opartej na systemie Android Enterprise.

#REFERENCJA

“Z systemu FAMOC manage korzystamy 
od 2014 roku. Wówczas naszą bazową flotą 
było 2.500 tabletów dla konduktorów, 
dziś urządzeń zarządzanych przez 
FAMOC manage jest blisko 4.000. 
FAMOC manage umożliwił nam 
sprawną i zdalną konfigurację 
urządzeń, dystrybucję aplikacji 
i wiele innych funkcjonalności 
związanych z bezpieczeństwem 
mobilnym.”

Krzysztof Jabłoński, 
PKP Intercity

http://www.famoc.com


CRÉDIT AGRICOLE

#WYZWANIE

Celem klienta była optymalizacja zarządzania siecią urządzeń mobilnych 
i zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowania. „Do tej pory korzystaliśmy 
z własnych rozwiązań. Chcieliśmy jednak - ze względu na rosnącą liczbę 
urządzeń mobilnych z dostępem do poczty firmowej – robić to bardziej 
kompleksowo. W banku jest łącznie około 2 700 smartfonów 
i tabletów” – objaśnia Service Desk Manager banku.

#ROZWIĄZANIE

FAMOC manage umożliwia między innymi bezpośrednią analizę 
alertów i zagrożeń oraz tworzenie kopii zapasowych danych 
korporacyjnych. Dodatkowo, jeśli urządzenie zostanie 
skradzione lub zagubione, klient może zablokować
dostęp do niego, a także usunąć jego zawartość. 
System FAMOC manage informuje również o wirusach 
i blokuje złośliwe aplikacje. Dzięki rozwiązaniu 
bank może również sprawdzić historię 
użytkowania urządzenia.

KRUK S.A.
#WYZWANIE

Branża windykacyjna opiera się w dużej mierze na zaufaniu. 
W Kruk S.A. pracownicy korzystają z urządzeń mobilnych 
w wielu sytuacjach, również poza organizacją, więc bezpie-
czeństwo urządzeń jest bardzo istotne. Klient chciał 
również mieć możliwość zdalnej pomocy pracownikom, 
gdy pojawią się jakiekolwiek problemy z urządzeniem.

#ROZWIĄZANIE

Dzięki systemowi FAMOC manage urządzenia 
i wszystkie przechowywane na nich dane firmowe 
są zawsze zabezpieczone. Klient korzysta również 
ze zdalnego dostępu, aby pomóc pracownikom 
pracującym poza biurem, gdy tylko mają 
problem z urządzeniem.



GRANT THORNTON

#WYZWANIE

Grant Thornton kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i procesy 
zarządzania. Klient był niezadowolony z braku wsparcia ze strony 
poprzedniego dostawcy EMM. Potrzeba zmiany dostawcy pojawiła 
się, aby zachować ciągłość procesów oraz ochronę danych 
firmowych. W bardzo krótkim czasie należało odinstalować 
poprzednie rozwiązanie EMM i zainstalować FAMOC manage.

#ROZWIĄZANIE

Dziś FAMOC manage pomaga zarządzać ponad 300 
urządzeniami mobilnymi w Grant Thornton. Wdrożenie 
i migracja z poprzedniego systemu EMM była bardzo 
wydajna i szybka. Klient miał nawet dedykowane 
wsparcie, a ponadto przekonaliśmy klienta 
do przejścia na dedykowaną chmurę, 
co jest znacznie bezpieczniejsze i dzięki temu 
klient ma dostęp do wszystkich bieżących 
aktualizacji.

#REFERENCJA

“FAMOC manage znacząco usprawnił 
nasze wewnętrzne procesy – 
dziś umożliwia nam zarządzanie ponad 
300 urządzeniami. Samo wdrożenie 
i migracja z poprzedniego systemu 
EMM odbyły się bardzo sprawnie 
i w krótkim czasie. Mogliśmy liczyć 
na dedykowany support, co było 
dla nas dodatkowym 
wsparciem.”

Mikołaj Chmielnik,
Grant Thornton 
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