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Projekt podnikové mobility 

Cortado Corporate Server 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno řešení pro firemní mobilitu
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Cortado Corporate Server 
 

 
 Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu 

aplikací, sdílení souborů, stejně jako rozsáhlou správu tisku.  

Cortado Corporate Server umožňuje bezpečné a efektivní týmovou 
spolupráci pro mobilní i nemobilní pracovníky. 

 

 Uživatelsky přívětivé řešení, zahrnující všechny aspekty podnikové 

mobility, nezávisle na velikosti nebo oblasti činnosti společnosti. 
 

 Precizně navržený pro Apple iOS a  

Samsung SAFE. 

 Management mobilních aplikací je založený na nativních 

schopnostech systémů mobilních zařízení. To umožňuje správu 

dostupných aplikací v App Storech bez dalšího složitého a 
nákladného aplikačního řešení. 

 

 Řešení založené na systému Windows s plnou integrací Active 

Directory, která zaručuje velmi snadnou správu a administraci. 
 

 Vhodné pro všechny platformy, včetně nejpoužívanějších: Android, 

BlackBerry, Windows Phone, PC a Mac. 

100% řešení: Cortado Corporate Server je 

nainstalován jako kompletní řešení, za 
firewallem uvnitř podnikové sítě. 

Maximální bezpečnost: Propracovaný a 
osvědčený systém zajišťující víceúrovňové 

zabezpečení se skládá ze správy hesel, 

tokenů, šifrování a speciálních přístupových 
práv, které v sobě spojují nejvyšší úroveň 

zabezpečení vašich dat. 
100% prověření: Tento systém plně 

podporuje Windows auditing systém. 

100% integrace: Stávající stav, včetně 
správy práv, e-mailových serverů, faxové a 

tiskové systémy, databáze, webové aplikace 
a souborové systémy jsou integrovány. 

100% Komfortní: Správa zařízení, 

uživatelů, aplikací a politik se provádí snadno 
a kdykoli prostřednictvím management 

konzole. 
100% Windows-Based: Tento systém se 

snadno integruje se systémy Windows, takže 

administrace ještě snadnější. 
100% Integrace AD: Mobilní profily 

mohou být přiřazeny do již existující skupiny 
služby Active Directory. To umožňuje 

snadnou správu uživatelů pomocí této služby 

a výrazně tak snižuje administrativní režii. 
100% Automatický: Systém lze snadno 

integrovat do stávajících procesů díky 
podpoře Windows PowerShell. 

100% mobilita: Díky rozsahu funkcí a 

možností se práce na mobilních zařízení nyní 
stává realitou, a to bez ztráty výkonu.  

100% Efektivita: rychlá reakce na 
požadavky a efektivní využívání času mimo 

kancelář. Práce na cestách s jakýmkoli 

zařízením je nyní stejně produktivní jako na 
vašem pracovním stole.  

100% Produktivita: Přímý a efektivní 
přístup k aktuálním podnikovým datům - bez 

složitého přesouvání souborů, synchronizací 

složek nebo nepohodlného připojení VPN.  
100% zaměřen na uživatele: Neustálý 

vývoj a zdokonalování systému je založeno 
na zpětné vazbě od více než 350.000 

uživatelů. 

přínosy pro 
podnikání 

přínosy pro 
administraci 

přínosy pro 
uživatele 
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Rozšířený  

Mobile Device  
Management 
 
 

S multi-platformní správou 
mobilních zařízení od Cortado 

Corporate Server, již pro IT 
oddělení nemůže být snadnější 

administrace a monitoring různých 

zařízení a uživatelů. 
 

 Spolu s předními mobilními platformami, Apple 
iOS a Samsung SAFE splňuje zcela všechny 
firemní požadavky. 

 BlackBerry a Windows Phone zařízení, notebooky 

ať již jako PC nebo Mac jsou plně podporovány. 

 Systém se flexibilně přizpůsobí individuálním 

požadavkům každého mobilního zařízení, jakož i 
stávajícímu firemnímu IT prostředí. 

 Cortado Management Console založená na 

HTML5 je k dispozici správci k snadné 
administraci zařízení a uživatelů dle požadavků 

 Wi-Fi a VPN nastavení lze provést pomocí 

Cortado Management Console a pak aplikovat 
přímo na zařízení uživatele. Pouze registrované 

zařízení, které patří konkrétním uživatelům pak 

mohou přistupovat k firemní  

 
 Mobilní zařízení jsou snadno a okamžitě 

nakonfigurované IT administrátory např. s 
jednoduchým skenováním QR kódů, což 

znamená, že zapojení uživatele ani není nutné. 
 S Windows PowerShell se správa výrazně 

zjednodušuje (s rozsáhlými možnostmi pro 

automatizaci IT procesů). 

 

 

Inteligentní 

Mobile Application 
Management 
 
 

 

Mobilní aplikace jsou základem pro 
produktivní mobilní výkon. Díky 

inteligentnímu řízení mobilních 
aplikací Cortado jsou všechny 

potřebné aplikace pro 

spolupracovníky automaticky 
poskytnuty na jejich mobilní zařízení.  

 
 Uživatelé mají přímý přístup k firemní e-mail 

prostřednictvím svých mobilních zařízeních. 

Emailové účty jsou nastaveny automaticky. 
 

 
 

 Aplikace, jako intranet, internet, nebo další 
Windows firemní aplikace, mohou být centrálně 

administrovány a instalovány jednotlivcům, 

skupinám uživatelů nebo všem uživatelům. 
 Aplikační blacklisty mohou snadno a účinně 

předcházet zneužití. 

 V otevřeném prostředí, sama firma rozhoduje, 

které aplikace si mohou nebo nemohou 
vyměňovat firemní data, což dále zvyšuje 

kompletní podniku bezpečnost. 

 Při spojení přes VPN, mohou být některé aplikace 

zakázány. Uživatel může používat jen ověřené 

aplikace při připojení do firemního prostředí 
prostřednictvím VPN. 
 
 

 

 
 

 



IGNUM Telekomunikace s.r.o. 
Vinohradská 2405/190, Praha 3, 130 00 

TELEFON 602 626 626  ●  FAX 296 33 22 34  ●  IČ 27637417  ●  DIČ CZ 27637417  ●  www.ignumtel.cz 

IGNUM Telekomunikace s.r.o.  Vinohradská 2405/190, Praha 3, 130 00 

 

Profesionalní  

File Sharing &  
Teamwork 
 
 

Cortado Corporate Server nabízí 
více možností manipulace s daty, 

od přístupu k dokumentům a 
databázím uloženým v podnikové 

síti až k mnoha funkcím pro správu 

souboru: 
 

 Pro multi-platformní lokální zdroje systém nabízí 

optimální komfort a bezproblémové uživatelské 
zkušenosti. Datově optimalizované náhledy všech 

formátů jsou plně podporovány. 

 Mobilní zaměstnanci 

využívají bezpečný a 
flexibilní přístup k 
podnikové síti pomocí 
aplikace Cortado nebo 

verze HTML5 ze svých 
chytrých telefonů, 

tabletů a notebooků, PC 

nebo Mac. 
 Prostřednictvím 

uživatelského 
samoobslužného portálu 
mohou uživatelé aktivně 

najít své zařízení v 

případě ztráty nebo 
odcizení. Zařízení může 

být rovněž zablokováno, částečně nebo zcela 
vymazáno uživatelem.  

 Díky inteligentnímu sdílení, mohou být data 

sdílena bezpečně jak interně, tak externě. S 
interními uživateli to funguje tak, že odkazujete 

na přístupovou cestu v příslušné síťové jednotce. 

Při sdílení s lidmi mimo podnikovou síť, se kopie 
souboru uloží do cloudu. Přístup externích osob k 

původnímu souboru v podnikové síti je proto 
vyloučen. 

 Ať už konverze souborů, e-mailů, faxování, 

skenování ale i přímý tisk z mobilních zařízení – 

to vše je s tímto systémem možné a uživatelsky 
přívětivé.  

 S novým systémem ukládání souborů Smart 
Filing se vyhnete konfliktům verzí, vícenásobným 
kopiím souborů a různým místům, kde jsou 

soubory uloženy, protože dokumenty jsou 
automaticky uloženy zpátky do jejich původního 

umístění, a také bez ztráty předchozích verzí. 

 Je podporován Microsoft SharePoint. 

 

Komplexní 

Security &  
Control 
 
 

 
Zaměstnanci požadují firemní data 

na svých mobilních zařízeních a pro  
práci s nimi chtějí využít nativních  

aplikací. Často při dokončování svých  

úkolů používají nezabezpečené  
cloud služby, veřejně dostupné  

aplikace a e-mailové služby. Cortado Corporate 
Server nabízí řešení této bezpečnostní hrozby. 

Systém nabízí vysoce zabezpečený mobilní koncept, 

poskytuje všechny potřebné firmní aplikace a 
zajišťuje plnou ochranu firemních dat. 

 
 Díky kompletní integraci služby Active Directory, 

komplexnímu šifrování dat na mobilních zařízení 

a použití jen jednoho portu, garantuje nejvyšší 
úroveň zabezpečení při přístupu k podnikové síti. 

 Pro iOS byl vytvořen nativní kontejner, který je 

k dispozici pro všechny iOS zařízení. Díky použití 

nativního e-mailového klienta, aplikace VPN, 
bezpečnostních funkcí prohlížeče, je secure 

container postaven tak, že eliminuje potřebu 
řešení třetích stran. 

 Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení, 

může ho administrátor nebo uživatel vyhledat, 
zamknout, nebo 
pokud je to 

nutné, částečně 
nebo zcela 

vzdáleně 
vymazat jeho 

obsah. 

 Pokud 
zaměstnanci 

nedodrží 

bezpečnostní 
směrnice, 

Cortado 
Corporate Server 

automaticky 
zablokuje přístup k podnikové síti. Bezpečnostní 
koncept tedy plně splňuje všechny požadavky na 

dodržování předpisů a auditu. 

 Implementace certifikátů je podstatně 

zjednodušená prostřednictvím integrovaného 

SCEP server. Bezpečná komunikace serverů, 
klientů a uživatelů je díky tomu plně zaručena. 
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Kdo používá Cortado Corporate Server??

Farmaceutický průmysl: Díky Cortado 

Management Console mohou administrátoři okamžitě 

nastavovat e-mailové účty, a také Wi-Fi a VPN 
nastavení mobilních zařízení nových výzkumných 

pracovníků. 

 

Vzdálené pobočky: Nové smartphony a tablety je 

možno získat na místě a vzdáleně na dálku snadno 
nastavit a bezpečně integrovat. Cortado Corporate 

Server nainstaluje požadované obchodní aplikace 
přímo na zařízení. 

 
Maloobchod: projektový manažer vyfotografuje 

část prezentace nového produktu se svým 

smartphonem. Díky jednosměrné synchronizaci je 
toto okamžitě uloženo jako šifrovaný soubor PDF ve 

složce projektu a je k dispozici pro všechny ostatní 
členy týmu. 

 

Státní instituce: Úředníci mohou pracovat i na 
cestách v rámci zabezpečeného nativní kontejneru. 

To zahrnuje nativní e-mailovou aplikaci, bezpečné 
zasílání a sdílení souborů, Secure Net (intranet 

prohlížeč) a mnohem více.

 

Pojišťovnictví: Posouzení potřeb může být 
provedeno na místě u zákazníků prostřednictvím 

intranetové aplikace v bezpečném prohlížeči a jeho 

výsledek se zobrazí v zákaznicky přijatelném formátu 
na tabletu, s možností uložení jako PDF nebo tisku. 

 
IT: Díky VPN a správě aplikací v otevřeném prostředí 

si mohou být správci jisti, že se používají v jejich 
prostředí pouze zabezpečené aplikace. S možností 

vzdáleného částečného nebo úplného vymazání, je 

možné včas zasáhnout v případech, že zařízení je 
ztracené, odcizené nebo zneužité. 

 
Stavebnictví: Manažeři uloží velké dokumenty, jako 

jsou plány do složky projektu pomocí drag & drop ze 

svých notebooků nebo PC. Projektové týmy pak mají 
přístup k nejnovějším podkladům ve svých mobilních 

zařízeních, přímo na stavbách. 
 

Vedení společnosti: Generální ředitel může získat 
nejnovější reporty s nejčerstvějšími čísly a daty 

například cestou na zasedání správní rady.

 

 

 

 

více informací na 


