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Cisco Meraki vize: jednotná přístupová infrastruktura  

100% spravovaná z Cloudu 

Meraki MR  

Bezdrátové LAN 

Meraki MX  

Bezpečnostní brány 

Meraki MS  

Ethernetové switche 

Meraki SM 

Správa mobilních zařízení 



Cisco Meraki System Manager (SM) 

Mobile device Manager – základní vlastnosti 



Centrální správa mobilních zařízení, PC a Mac 

• Jednotná správa a kontrola tisíců zařízení iOS, Android, PC a Mac 

• Řídící panel přístupný přes internetový prohlížeč; zabezpečený přístup 

• Jednoduché a intuitivní ovládání 

• 100% Cloudové řešení – přístup z libovolné sítě 



Vzdálená správa SW a aplikací 

• Jednoduchá centrální správa 

aplikací instalovaných na 

mobilních zařízeních 

• Systems Manager je 

integrovaný s Apple a Google 

App Store 



Vynucování restrikcí & správa síťových nastavení 

• Vynucování bezpečnostních pravidel na všech 

firemních zařízeních, např. používání 

bezpečnostního kódu 

• Ochrana zařízení a na něm uložených dat 

• Omezování přístupu k nebezpečným funkcím a 

SW 

• Možnost mazat selektivně uložená data ze 

ztracených či ukradených zařízení 



Správa , inventář 

• Lokalizace a sledování laptopů a mobilních zařízení 

• SM zajišťuje přehled nad instalovaným SW, sledování licencí 

• Velice efektivní vyhledávací nástroj 



Správa firemních připojení 

• Centrální konfigurace připojení k 

WLAN síti, VPN a nastavení připojení 

k Exchange serveru pro email. 

• Jednoduché nastavení nových 

zařízení, centrální správa zabezpečení 

SSID, ověření včetně certifikátu apod. 

 

• Nastavení ActiveSync pro emaily, jejich 

šifrování, nastavení historie přes 

všechna zařízení. 



Vzdálené řešení závad & online nástroje 

• Vzdálené řešení obecných požadavků jako je smazání a změna hesla, 

či smazání dat z ukradených zařízení 

• Možnost spustit vzdálenou plochu, uložit printscreen, reset či vypnutí 

zařízení 

• Emailová upozornění při vypnutí zařízení, neoprávněná instalace SW, 

odstranění SM 



Jaké platformy jsou podporovány? 

• Apple iPad, iPod Touch, and iPhone (iOS 4 or higher) 

• Android 2.2 a vyšší 

• Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8) 

• Windows 7, Vista, XP (Service Pack 3 or higher), Server 2008 

Jaký maximální počet zařízení mohu přes SM spravovat? 

• Zádné maximum není stanovené. Někteří zákazníci spravují i tisíce 

zařízení! 

Jak na to? 

• Zaregistrujte se na: 

http://www.meraki.com/form/systems-manager-signup 

a můžete začít! 

Kolik System Manager stojí? 

• „Cisco Meraki Systems Manager is 100% free.“ 
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