
Uzyskaj dostęp do bezpiecznego i zdalnego wsparcia dla komputerów, smartfonów i urządzeń 

bezobsługowych z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie - na wszystkich platformach i w różnych 

systemach operacyjnych – redukując koszty wsparcia technicznego, minimalizując przestoje i  

zwiększając produktywność, zarówno wsparcia IT, jak i innych działów. 

TeamViewer Tensor  
Jako narzędzie zdalnego wsparcia przedsiębiorstwa 

Globalne lokalizacje biur, pracownicy zdalni, podróżujące zespoły, urządzenia i platformy 

wielu  marek, wsparcie BYOD - to tylko namiastka rzeczywistości i część złożonych 

wyzwań, z którymi borykają się współczesne przedsiębiorstwa w zakresie technologii 

informatycznych (IT) i systemów informatycznych (IS), z którymi zmagają się 

współczesne przedsiębiorstwa.

Zapewnienie produktywności i satysfakcji pracowników poprzez ograniczenie przestojów 

spowodowanych problemami sprzętowymi lub błędami oprogramowania, niezależnie od 

tego, gdzie znajdują się pracownicy - przy jednoczesnym przestrzeganiu surowych zasad 

bezpieczeństwa - jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju biznesu.

Pracownicy i kierownictwo oczekują szybkiego, niezawodnego wsparcia i możliwości 

korzystania z usług 24/7 dla pełnego spektrum komputerów, laptopów i urządzeń 

mobilnych, działających na różnych platformach systemów operacyjnych. Co więcej, to 

wsparcie musi być skalowalne, aby sprostać rosnącej ilości i różnorodności urządzeń 

firmowych i osobistych, bez liniowego zużywania dodatkowych usług IT. 

TeamViewer Tensor umożliwia ekspertom 

zdalne wsparcie dowolnego komputera lub 

urządzenia mobilnego - z dowolnego miejsca, 

w dowolnym czasie i na dowolnej platformie - i 

rozwiązywanie problemów technicznych w 

celu zminimalizowania przestojów, przy 

jednoczesnym zwiększeniu  produktywności 

działu IT i pracowników.

TeamViewer Tensor to bezpieczna zdalna 

łączność, która  zapewnia wsparcie 

organizacjom we wszystkich branżach na 

całym świecie. 

TeamViewer Tensor™ - bezpieczne, oparte w 100% na chmurze, wieloplatformowe 

rozwiązanie do zdalnej łączności - umożliwia zespołom IT natychmiastowe połączenie i 

zdalne sterowanie dowolnym  typem podłączonego do Internetu komputera, smartfona, 

tabletu lub urządzenia bezobsługowego.  Niezależnie od systemu operacyjnego, wersji 

oprogramowania i wariantów sprzętowych, TeamViewer Tensor pozwala Twojemu 

zespołowi wsparcia technicznego na zdalną obsługę urządzeń pracowników z poziomu 

scentralizowanej platformy, skracając czas rozwiązywania problemów - a jednocześnie 

umożliwiając działowi IT pracę w ramach korporacyjnych parametrów bezpieczeństwa. 

Zasilany przez naszą własną, dedykowaną sieć serwerów, TeamViewer Tensor skaluje się 

liniowo do obsługi bardzo dużych zespołów w dowolnym miejscu na świecie. 

Globalne wsparcie zdalne 24/7 

Uzyskaj natychmiastowe zdalne wsparcie i 

nienadzorowany dostęp do dowolnego urządzenia 

podłączonego do Internetu w dowolnym miejscu 

na świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kompatybilność międzyplatformowa 

Działa na wszystkich głównych systemach 

operacyjnych, platformach i urządzeniach. 

Konfiguracja dla natychmiastowego użycia 

Szybkie wdrożenie dzięki intuicyjnym funkcjom, 

niewymagające skomplikowanych konfiguracji ani  

obszernych szkoleń. 

• Błyskawiczne łączenie się z komputerami lub urządzeniami mobilnymi i zapewnianie w 

czasie rzeczywistym zdalnego wsparcia pracownikom napotykającym problemy 

techniczne na dowolnej platformie 

• Zapewnij wsparcie dla urządzeń obsługiwanych przez pracowników, aby wspólnie 

rozwiązywać problemy techniczne

• Zdalny dostęp, zarządzanie, kontrola i naprawa urządzeń nienadzorowanych lub 

bezobsługowych 

• Centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami poprzez konsolę zarządzania opartą na 

przeglądarce internetowej lub zainstalowanego klienta 

• Organizowanie urządzeń poprzez tworzenie list dla komputerów, grup i kontaktów 

• Umożliwienie globalnym działom pomocy technicznej zarządzania potrzebami 

użytkowników końcowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w standardowych 

ramach, z kompleksowym rejestrowaniem wykonywanych zadań 

• Pełna kontrola nad łącznością z urządzeniami i prawami dostępu: automatyczne 

przyznawanie lub odmowa dostępu do określonych urządzeń lub usług za pomocą 

dedykowanego mechanizmu reguł. 

Intuicyjna i bezpieczna platforma w chmurze 

TeamViewer Tensor™ to bezpieczne, oparte na 

chmurze rozwiązanie w zakresie zdalnej łączności 

i wsparcia IT dla przedsiębiorstw, z uproszczonym 

interfejsem programowym i modułową, elastyczną, 

skalowalną platformą sieciową. 

Dostęp warunkowy 

Scentralizowane zarządzanie tożsamością i 

kontrolą dostępu na najbardziej szczegółowym 

poziomie dla każdego użytkownika, grupy lub 

urządzenia. 

Krajobraz wsparcia IT dla przedsiębiorstw 

Przewaga TeamViewer Tensor™

Najważniejsze rozwiązania 

Streszczenie 

Kluczowe korzyści

Kluczowe wartości



Zwiększ bezpieczeństwo dzięki funkcji Single Sign-On 

Zgodny z istniejącym dostawcą tożsamości SAML 2.0, TeamViewer 

Tensor z Single Sign-On umożliwia łatwe tworzenie nowych kont w 

całym przedsiębiorstwie, zapewniając, że tylko zatwierdzone firmowe 

adresy e-mail mogą uzyskać dostęp do TeamViewer Tensor. 

Korzystając z tych samych reguł zarządzania użytkownikami, które są 

przekazywane przez istniejącego dostawcę uwierzytelniania tożsamości, 

automatycznie stosowane są zdefiniowane przez firmę zasady 

zgodności i bezpieczeństwa dotyczące haseł.

Zapobiegaj nieautoryzowanym połączeniom dzięki dostępowi 

warunkowemu 

Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu i kontroli wszystkich połączeń, 

zapobiegaj wszelkim próbom nieautoryzowanego dostępu zdalnego 

TeamViewer, definiując i automatycznie egzekwując rygorystyczne 

zasady bezpieczeństwa dla wszystkich połączeń zdalnych opartych na 

TeamViewer. Ograniczaj typy połączeń (np. zdalny dostęp, transfer 

plików lub spotkania) na poziomie poszczególnych użytkowników i 

urządzeń dzięki dedykowanemu sprzętowi w chmurze dla każdego 

konta TeamViewer Tensor Pro™.  

Wyeliminuj ręczne instalacje dzięki funkcji cichego wdrażania 

Dzięki bezobsługowej, cichej instalacji możesz w ciągu kilku godzin 

wdrożyć oprogramowanie TeamViewer Tensor™ i jego aktualizacje na 

dziesiątkach tysięcy komputerów i urządzeń mobilnych, nie zakłócając 

pracy użytkowników i nie wymagając od nich dostępu do VPN - nie ma 

potrzeby konfigurowania zapory sieciowej ani zmiany ustawień portów. 

Zapewnij zgodność z audytem dzięki pełnemu rejestrowaniu 

aktywności 

Automatyczne rejestrowanie wszystkich powiązanych działań w sesjach 

zdalnych (np. kto, kiedy i gdzie wykonał jaką czynność na jakim 

urządzeniu), śledzenie wszystkich działań podejmowanych w konsoli 

zarządzania (np. dodawanie/usuwanie użytkownika lub zarządzanie 

prawami dostępu) oraz wyszukiwanie określonych zdarzeń (np. według 

użytkownika, sesji, podjętej czynności) pozwalają spełnić wszystkie 

wymagania audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz zachować 

zgodność z korporacyjnymi zasadami bezpieczeństwa. Ograniczenie 

dostępu do przechwyconych logów, aby zapobiec manipulacjom lub 

złośliwym działaniom. Wszystkie dane sesji są szyfrowane end-to-end, a 

w plikach dzienników nie są przechowywane żadne treści z rzeczywistej 

sesji.  

• Uruchamiaj jednym kliknięciem sesje zdalnej pomocy technicznej 

bezpośrednio z systemów biletowych w rozwiązaniach do zarządzania 

usługami IT, takich jak Freshworks czy ServiceNow. 

• Zapewniij wsparcie dla użytkowników końcowych za pomocą jednego 

kliknięcia z  aplikacji SaaS, takich jak Salesforce.com i Jira. 

• Twórz zlecenia wsparcia dla urządzeń mobilnych za pomocą jednego 

kliknięcia bezpośrednio z rozwiązań Mobile Device Management 

(MDM), takich jak MobileIron i Microsoft Intune. 

Detaliści z branży spożywczej 

Ponad 500 techników serwisu korzysta z TeamViewer Tensor, aby 

zapewnić wsparcie dla użytkowników końcowych dla ponad 17 000 

urządzeń końcowych rozmieszczonych regionalnie w sklepach 

spożywczych w godzinach pracy, które są aktualizowane i 

konserwowane po godzinach, gdy nie są pilnowane. Wydajność 

wsparcia zdalnego podwoiła się, a wysiłki szkoleniowe zostały 

zredukowane o 50 procent. 

Produkcja sprzętu 

850 techników w firmie produkującej analityczny sprzęt laboratoryjny 

korzysta z TeamViewer Tensor, aby zapewnić zdalne wsparcie dla 7000 

pracowników wewnętrznych i klientów zewnętrznych. Wbudowany 

dostęp warunkowy egzekwuje korporacyjne zasady bezpieczeństwa, 

przyznając dostęp określonym urządzeniom i osobom, a funkcja Single 

Sign-On zapewnia pełną kontrolę nad autoryzacją użytkowników 

TeamViewer Tensor. 

Sprzedawca detaliczny dla stacji benzynowych i sklepów typu 

Convenience Stations 

Południowoaustralijska korporacja zatrudniająca 3100 pracowników 

wykorzystuje TeamViewer Tensor, aby zapewnić zdalne wsparcie dla 

około 150 rozproszonych sklepów w scentralizowany, bezpieczny i 

kontrolowany sposób. Dzięki dostępowi warunkowemu, mogą wybielać 

urządzenia firmowe, blokować wszystkie zwykłe połączenia 

TeamViewer i umieszczać na czarnej liście urządzenia należące do osób 

trzecich w swojej sieci. 

Zalety rozwiązania TeamViewer Tensor Integracje dla wbudowanej pomocy zdalnej 

Sukces w branży 

O TeamViewer 

Jako wiodąca globalna platforma zdalnej łączności, TeamViewer umożliwia użytkownikom 

łączenie się z każdą osobą, z każdym miejscem i w każdym czasie. Firma oferuje bezpieczny 

zdalny dostęp, wsparcie, kontrolę i możliwości współpracy dla punktów końcowych online 

każdego rodzaju i wspiera przedsiębiorstwa każdej wielkości w wykorzystaniu ich pełnego 

cyfrowego potencjału. TeamViewer został aktywowany na około 2 miliardach urządzeń, a 

około 45 milionów urządzeń jest podłączonych do sieci w danym momencie. Założona w 2005 

roku w Göppingen, w Niemczech, firma TeamViewer jest spółką publiczną notowaną na 

Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie,zatrudniającą około 800 osób w biurach w 

Europie, Stanach Zjednoczonych i regionie Azji i Pacyfiku. 
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