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A Moderniza possui software ERP
para varejo em geral, salões de beleza,
bares e restaurantes, E-Commerce e
BI, com mais de 1000 clientes e
aproximadamente 50 canais no
segmento de Automação Comercial,
em todo o território nacional.

A Gomob.me é distribuidor oficial da
Ivanti Wavelink no Brasil, com mais de 30
canais. Possui soluções de
modernização para plataforma Android,
browser industrial, Telnet, MDM,
soluções de voz e solução para
operações móveis logísticas.



Componentes do Avalanche (link)
Servidores: 

Nuvem ou local
Instalação centralizada ou distribuída 
Windows Server 2008 ou superior
Banco de dados: SQL Server 2008 ou superior

Protocolo de comunicação segura (SSL / certificado digital)
Console de gerenciamento (link)

Interface Web prática e intuitiva
Organizado por estrutura de regiões e pastas
Acesso rápido a todas as funções possíveis
Gerenciamento centralizado de arquivos para deploy (Central FileStore)



Conectando dispositivos Android (enrollment) (link)
Utilização do “Avalanche Enabler” no dispositivo para conexão 
Tipo de conexão:

Device admin: usado para dispositivos próprios da empresa com controle total
Android Enterprise Work Profile: usado para dispositivos de propriedade do usuário 
(BYOD), separando conteúdo pessoal do profissional
Android Enterprise Fully Managed: usado para dispositivos próprios da empresa e 
podem ser utilizados em “modo dedicado” (kiosk mode)

Dispositivos conectados podem ser gerenciados pela seção “Inventory” do 
Avalanche Console



Grupos de dispositivos (link): 
Permite gerenciar dispositivos em grupos dinâmicos ou estáticos com base 
em uma série de critérios de seleção

Perfis de dispositivos (link)
Permite criar perfis para gerenciamento de dispositivos
Cada perfil pode ter “cargas” (payloads) associadas, com inúmeros tipos de 
informações (arquivos, instalação de apk, configurações, restrições, etc)
As cargas (payloads) podem ser definidos por regiões, pastas, e com base 
em critérios de seleção dinâmicos (regras como por modelo, por mac
address, etc)

Remote control: permite acesso remoto aos dispositivos, pastas, 
configurações, etc



Android Enterprise (link): permite criar múltiplas contas para o 
Andorid Enterprise para gerenciamento seguro de dispositivos

Tipos de conexão:
Work Profile Mode (dispositivos pessoais usado para trabalho)
Fully Managed Mode (dispositivos próprios da empresa)

Dedicated Device Mode (modo kiosk)
Permite função de “scan to enroll” para registro e configuração

Maps (link)
Permite geolocalização de dispositivos

Notificações: permite criar vários perfis de notificações no console 
ou via lista de distribuição por e-mail
Gerenciamento: dashboards e relatórios customizados


