
SOTI ONE Platform, işletmeniz için kritik mobil operasyonlarla ilgili maliyet, karışıklık ve kesinti sürelerini azaltır. 

SOTI Snap, işletmelere yönelik 
olarak tasarlanmış, platformlar 
arası bir mobil uygulama geliştirme 
çözümüdür. İhtiyaç duyulan 
mobil uygulamaların, özel kaynak 
gerektirmeden hızlı ve uygun 
maliyetle oluşturulmasını sağlar. 

SOTI Connect, bir kuruluştaki 
IoT cihazlar için eksiksiz yaşam 
döngüsü yönetimi sağlayan, 
işletmelere yönelik bir IoT 
çözümüdür.

SOTI Identity sayesinde, 
merkezileştirilmiş kullanıcı kimlik 
doğrulaması, single sign-on (SSO) 
ve rol yönetimi özellikleri sağlayan 
bir çözüm grubu olan SOTI ONE 
Platform'a kolay ve güvenli bir 
şekilde erişebilirsiniz.

SOTI Central, SOTI müşterileri 
ve iş ortaklarına yönelik bir 
online topluluktur. Müşterilerin 
ürün uzmanları ve diğer çözüm 
sağlayıcılarıyla iletişime geçmesini, 
bağlantı kurmasını ve birlikte 
çalışmasını kolaylaştırır. 

SOTI MobiControl sayesinde 
Kurumsal Mobilite Yönetimi 
hiç olmadığı kadar kolay. Tüm 
yaşam döngüsü boyunca farklı 
marka, model ve işletim sistemine 
(OS) sahip tüm cihazların ve uç 
noktaların güvenli bir şekilde 
yönetilmesini sağlar.

SOTI XSight, uygulama ve mobil 
cihaz sorunlarını hızlı bir şekilde 
çözmenizi sağlar. BT yöneticileri, 
gelişmiş tanılama ve analitikten 
yararlanarak performansı 
iyileştirebilir ve işletmeniz için kritik 
önem taşıyan mobilitenin işletim 
maliyetlerini azaltabilir. 

SOTI ONE Platform, işletmeniz açısından kritik önem taşıyan mobil operasyonları birbirine bağlar: Uygulama 
geliştirme, cihaz dağıtımı ve yönetimi, tanılama zekası, Nesnelerin İnterneti (IoT) yönetimi ve topluluk desteği.

               TEK MERKEZDEN 
YÖNETİN

Uçtan uca görünürlük, kesinti süresini 
ortadan kaldırmanın yanı sıra mobil 
ve IoT cihazlarınızı tek bir yerden 
yönetmenize yardımcı olur.

               HER ŞEYİ  
ENTEGRE EDİN

Mobil stratejinizin farklı yönlerinin 
birbiriyle nasıl bağlantı kurduğunu 
görerek cihazların çalışma süresini  
en üst düzeye çıkarın.

               DAHA AKILLI 
KARARLAR ALIN

Uygulama kullanımından konum izleme 
ve hücresel kapsama alanına kadar 
mobil işlemlerinizi bir sonraki seviyeye 
taşımak için kesin veriler kullanın.

Daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirerek sadeleştirdiği işletme mobilitesi ve IoT 
çözümleriyle SOTI, sektörde kendini kanıtlamış, yenilikçi bir lider pozisyonundadır. SOTI, dünyanın 
dört bir yanındaki işletmelerin mobilite alanında yeni olasılıklar keşfetmesine yardımcı oluyor.
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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Bir SOTI satış temsilcisiyle iletişime geçin: sales@soti.net veya web sitemizi ziyaret edin: soti.com.tr/one 

SOTI ONE İŞ MOBİLİTENİZİ 
SADELEŞTİRİR
Doğru çalışanlara doğru cihazları sağlayarak 
verimliliği arttırabilirsiniz. Kritik arka uç sistemleriyle 
entegrasyonu sürdürürken uygulama geliştirme ve 
dağıtımını sadeleştirebilirsiniz. 

HER ŞEYİ BAĞLAYAN TEK BİR PLATFORM

QR KODUNU TARAYARAK 
SOTI ONE PLATFORM'UN 
NASIL ÇALIŞTIĞINI 
İNCELEYEBİLİRSİNİZ

https://soti.com.tr/urunler/soti-one-platform/
http://soti.com.tr/one

