
Het beheer van 
toestellen en 
SMART Board 

beeldschermen 
met iQ

SMART  
Remote Management
Elk toestel. Elke locatie.
SMART Remote Management biedt systeembeheerders in het onderwijs en 
de zakenwereld een volledige oplossing aan voor het onderhoud, de controle, 
de ondersteuning en de beveiliging van toestellen in elk type webbrowser. 
SMART Remote Management werd specifiek ontworpen om de meest 
uiteenlopende toestellen centraal te kunnen beheren – iOS®, Android™, 
Chrome OS™ en Windows® – inclusief SMART Board® beeldschermen met iQ.

Beschikbaar als abonnement of als onderdeel van een SMART Elite serviceplan.



Al uw toestellen in real time 
beheren en beveiligen
Met de intuïtieve dashboards en diagnostiek biedt 

SMART Remote Management u niet alleen een 

overzicht van uw SMART Board beeldschermen 

met iQ aan, maar ook van al uw andere toestellen. 

SMART Remote Management kan al deze 

toestellen efficiënt beheren – ongeacht hun locatie. 

SMART Remote Management is flexibel en scalable 

van honderd tot zelfs honderdduizend toestellen. 

Door uiteenlopende parameters bij te houden en de 

gegevens te rapporteren, blijft u op de hoogte van de 

status van al uw toestellen en gebruikers in real time.
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Toepassingen

Ondersteuning en Onderhoud
• Hulp bieden op afstand door de controle over te nemen 

van het beeldscherm 
• Meerdere, gelijktijdige supportsessies opstarten
• De instellingen en updates van apps, toestellen en 

besturingssystemen (OS) centraal beheren
• Het beleid van toestellen, apps en webgebruik toepassen 

en opleggen, al dan niet handmatig of automatisch 
inschakelen 

• De distributie van software en OS updates stroomlijnen 
voor alle toestellen in uw beheer 

Veiligheid en notificaties 
• Instant berichten versturen naar alle toestellen 
• Website URL’s toestaan/blokkeren 
• Geofencing en locatie perimeters inschakelen 
• De locatie van toestellen volgen en verloren of gestolen 

toestellen vergrendelen
• Vooraf gedefinieerde triggers en notificaties instellen
• Een alarm inschakelen met de anti-diefstal module

Toestellen en gebruikers volgen
• Totaal aantal gebruikers en actieve gebruikers
• Gedetailleerde rapporten over het gebruik van de 

toestellen 
• Actieve en verbonden toestellen 
• Laatste opdrachten op het toestel 
• OS distributie van het toestel

SMART Board met iQ Display Management
• Beeldschermen en toestellen in verschillende functionele 

groepen rangschikken (bijv. locatie, vak, schooljaar)
• Planning van iQ software updates via WIFI 
• De stand-by tijd van beeldschermen instellen
• Melden wanneer individuele beeldschermen 

uitgeschakeld zijn

http://smarttech.com

