
 
 
 

 

Classificado como Público 

MDM (MOBILE DEVICE MANAGER) 
MECÂNICA RESUMIDA 

Com o MDM TIM, o Cliente irá possuir uma Gerência de Smartphones e Tablets, facilitando o suporte 

e dar a visão do inventário. Diminuindo assim as despesas operacionais e os riscos do negócio 

aumentando a segurança e eficiência que proporciona os seguintes benefícios:  

• Software de Gerenciamento no modelo SaaS (Software as a Service); 

• Visibilidade das linhas e devices disponibilizados aos colaboradores; 

• Relatórios de diagnósticos dos devices; 

• Gestão de inventario e aplicativos; 

• Controle de aplicativos instalados nos dispositivos móveis; 

• Segurança da informação corporativa. 

 

PREÇO E DETALHES DOS BENEFÍCIOS 

Descrição Valor por usuário 

MDM LIGHT R$4,90 

MDM BÁSICO R$9,90 

MDM AVANÇADO R$19,90 

 

O MDM – Mobile Device Management- é um conjunto de soluções para o gerenciamento de 

dispositivos móveis (celulares e tablets) no ambiente corporativo. Serviço prestado por empresa 

parceira da TIM, pioneira do mercado no Brasil, o MDM TIM oferece as seguintes funcionalidades: 

• MDM LIGHT: Voltado para atender demandas mínimas de segurança e controle dos 

dispositivos móveis (smartphones e tablets); 

 

• MDM BÁSICO: Voltado para clientes com dispositivos iOS e Samsung que permite  

proteger, monitorar, gerenciar o inventário e suportar seu parque de dispositivos  

móveis (smartphones e tablets)  

Software Mobile – Ouro: Customização de aplicação de Automação de Força de Venda ou 

Campo junto ao usuário final para uso do serviço de Licença Software Mobile – Ouro. 

 

• MDM AVANÇADO: Voltado para clientes com um parque misto de devices (LG, Motorola, 

Alcatel, Samsung, Windows Phone, iOS...), permitindo padronização das políticas de 

segurança, das regras de uso e da governança destes dispositivos. 

Os serviços acima são para uso somente no território nacional. 

**Os Valores informados na tabela contemplam os preços sem promoção.  A TIM deverá iniciar a 

provisão destes serviços em até 30 dias corridos, contados a partir  

da contratação. 
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COBRANÇA 

O Cliente receberá a cobrança do MDM TIM em Fatura mensal. 

Os valores cobrados pelos serviços prestados pela TIM poderão ser reajustados a cada 12 (doze) 

meses, ou na menor periodicidade permitida em lei, de acordo com a variação do IGP-DI no período 

ou outro que venha a substituí-lo. 

VIGÊNCIA 

O prazo contratual do serviço é de 12 meses, contados da data de assinatura do projeto comercial. 

PLANOS ELEGÍVEIS 

Planos vigentes do corporativo, menos os planos de M2M. 

 

Para mais informações, consulte o seu Executivo de Contas 


