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De informatie in dit document kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. De in dit document omschreven diensten
worden geleverd in het kader van een licentieovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst.
De in dit document genoemde namen van de feitelijke bedrijven en producten kunnen handelsmerken zijn van hun
respectievelijke eigenaars.
VeliQ aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onjuistheden in deze
documentatie.
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1 De MobiDM-app
De MobiDM-app maakt deel uit van VeliQ's oplossing voor het beheer van mobiele apparaten en wordt beheerd door
de systeembeheerder van uw bedrijf of serviceprovider.
Raadpleeg deze handleiding als u een Android-, iOS- of Windows Phone-apparaat hebt en een e-mail of sms
hebt ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om verbinding te maken met uw apparaat.

pro en standard

: vraag uw beheerder om de handleiding voor de Windows Mobile-app.

1.1 App downloaden




Open de e-mail of sms en volg de instructies om de app te downloaden en installeren op uw apparaat.
Klik op de link in de e-mail of sms om naar de App Store te gaan en zoek naar "MobiDM".
Selecteer de MobiDM-app van VeliQ.

1.2 App installeren
Installeer MobiDM.

Tik op “INSTALLEREN”
Tik op “Activeren” in het
‘Apparaatbeheer activeren?’ scherm.

Tik op “INSTALLEER”.

Tik op “installeer”.

De app is nu klaar om te worden geconfigureerd. Raadpleeg de instructies op de volgende pagina.
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2 Apparaat verbinden met de portal
2.1 Stap 1 – configureer de MobiDM-app
Voorbereiding - open de MobiDM-app op uw apparaat:

Kies een van de volgende stappen:
 Scan de QR-code in de e-mail die u op uw computer hebt ontvangen – ga naar Stap 2
 Volg de link in de e-mail of sms die u op het apparaat hebt ontvangen – ga naar Stap 3
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2.2 Stap 2 - scan de QR-code



Open de uitnodigingse-mail op uw computer.
Richt de camera op de getoonde QR-code. Zodra deze wordt herkend, maakt het apparaat verbinding met de
portal.

2.3 Stap 3 – verbinden
Wacht totdat de verbinding met de portalserver tot stand is gebracht.

Ga verder met de volgende stap:




Stap 4 Stap 4 Stap 4 -

Android
iOS
Windows Phone

pagina 7 (volgende pagina)
pagina 9
pagina 12
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2.4 Stap 4 – configuratie
2.4.1

Versie 5.2

Stap 4 -

Android

Tik op "Volgende"

Tik op "Installeren"

Tik op "Accepteren"

Tik op "Openen"

Tik op “Connect”

Tik op "Activeren"
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Tik op "OK"

Houd uw vinger op het veld
"Wachtwoord", plak het wachtwoord
erin en tik op "OK"

Sluit Afaria en open MobiDM. Tik op
"Voltooien".

Op sommige Samsung-apparaten moet de Afaria MMEP-app worden geïnstalleerd.

Tik op "Instellingen"

Schakel "Onbekende bronnen" in
Tik in het volgende scherm op "OK"

Tik op "Installeren" en wacht tot de
installatie is voltooid. Ga terug naar
MobiDM.
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Op apparaten met Android-versie 2.3.x moet Google Play Services worden geïnstalleerd.

Tik op "Volgende"

Versie 5.2

Tik op "Google Play Services
installeren"

Tik op "Installeren" en wacht tot de
installatie is voltooid. Ga terug naar
MobiDM.

© VeliQ Q1 2015

10
2.4.2

Stap 4 -

iOS

Tik op "Volgende"

Tik op "Installeer"

Tik op "Installeer nu"

Tik op "Installeer"

Tik op "Gereed"

Tik op "Installeer"
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iOS

Tik op "Volgende"

Tik op "Instellingen"
alleen iOS 6

Tik op "OK"
alleen iOS 6

Locatie-instellingen
alleen iOS 6

Tik op "Voltooien" om de MobiDMapp te starten

Geavanceerde modus – alleen
gebruiken wanneer daarom wordt
gevraagd
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2.4.4

Stap 4 -

Tik op

Windows Phone

en ga naar Instellingen

Tik op "account toevoegen"

Tik op "Instellingen"

Tik op "werkplek"

Tik op het invoerveld en plak het emailadres erin

Ga terug naar MobiDM en tik op
"Volgende"
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Ga terug naar "werkplek"

Tik op het invoerveld en plak het
wachtwoord erin

Tik op "aanmelden"

Tik op "gereed"

Ga terug naar MobiDM

Tik op "Voltooien" om de app te
starten

Uw apparaat is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik.
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3 MobiDM gebruiken
Met de MobiDM-app kunt u bepaalde bedrijfscontent bekijken, en bedrijfsapps en voorgestelde openbare apps
installeren.
Vraag uw systeembeheerder om meer informatie.

