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Handleiding MobiDM App

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.

3
1

Contentbeheer ......................................................................................................................................................... 4
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Contenttypes ..................................................................................................................................................................... 5
Nieuwsberichten ........................................................................................................................................................................... 5
Media-items ................................................................................................................................................................................. 5
Documenten .................................................................................................................................................................................. 6

2

MobiDM-applicatiemanagement .............................................................................................................................. 7

3

MobiDM-antivirus- en browsermanagement ............................................................................................................ 8

4

Nitrodesk Touchdown (Android) .............................................................................................................................. 9

5

Samsung KNOX .................................................................................................................................................... 10
5.1
5.2

6

Installatie van de KNOX-container .................................................................................................................................. 10
MobiDM binnen de KNOX-container ............................................................................................................................... 10

Nieuwe apps updaten ............................................................................................................................................ 11
6.1
6.2
6.3

Versie 5.2

iOS .................................................................................................................................................................................. 11
Android ............................................................................................................................................................................ 12
Windows Phone .............................................................................................................................................................. 13

© VeliQ Q4

2014

4

Handleiding MobiDM App

1 Contentbeheer
De MobiDM App heeft de mogelijkheid om door de Onderneming uitgegeven content te bekijken/openen
De content bestaat uit drie categorieën:

Nieuws

Media

Documenten
Afhankelijk van het besturingssysteem van het apparaat kunt u kiezen voor:
 Ondernemingsapps
 Aanmelding
 Over MobiDM

Opmerking: Om de beschikbare content te tonen, moet het apparaat een verbinding maken met de portal. De
apparaten maken automatisch verbinding volgens een specifiek schema. Om direct te verversen, kies Verbinden in
het menu "MobiDM App".
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1.1 Contenttypes
1.1.1

Nieuwsberichten

De beschikbare nieuwsberichten staan onder het tabblad "Nieuws". Klik op een item om het te openen.
Het item wordt nu gedownload op het apparaat.

1.1.2

Media-items

Onder het tabblad "Media" kunnen verschillende soorten media worden weergegeven:
 Foto's
 Video's
 Hyperlinks naar media op internet (foto’s, YouTube video's enz.)
Opmerking: Het bestand wordt in het geheugen van het apparaat geladen. De tijd die nodig is om het bestand te
openen is afhankelijk van de netwerksnelheid/bandbreedte en de grootte van het bestand.
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1.1.3

Documenten

Het tabblad "Documenten" bevat alle documenten, zoals pdf's, Word-bestanden, Excel-sheets en presentaties.

Het document wordt in het geheugen van het apparaat geladen; hoe snel u het kunt openen, hangt af van de
netwerksnelheid/bandbreedte en de grootte van het bestand.
De Content Store ondersteunt de volgende bestandstypen:
Doc, Xls, Pdf, Ppt, Txt, Rss, Jpg, Png, Avi, Mp3, Flv, Docx, Xlsx, Pptx, Mp4,
Threegp, Bmp, Gif, Odf, Odt, Ods, Odi, iWorkPages, iWorkNumbers en iWorkKeynote.

7

2 MobiDM-applicatiemanagement
De MobiDM App geeft de beheerder tevens de mogelijkheid om applicaties te distribueren naar het apparaat. De
applicaties worden in het tabblad "App" in de MobiDM App getoond. De beheerder kan ondernemingsapps aan de
gebruiker van het apparaat verstrekken of apps aanbevelen.
De ondernemingsapps worden geïnstalleerd door een APK-bestand te versturen naar het apparaat. Aanbevolen apps
openen de Google Play Store en stellen de gebruiker van het apparaat in staat om de app zelf te downloaden.
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3 MobiDM-antivirus- en browsermanagement
De MobiDM App geeft beheerders tevens de mogelijkheid om de beveiliging van de Android-apparaten te verbeteren
door gebruik te maken van MobiDM-antivirus- en browsermanagement. Als deze optie in de portal geactiveerd is,
installeert de MobiDM App MobiDM-antivirus- en browsermanagement, dat gebaseerd is op Webroot-technologie.
Er verschijnt een klein embleem in de notificatiebalk ter indicatie dat de applicatie actief is. Dit pictogram verandert in
een rennende man als de virusscanner een scan uitvoert op het apparaat.
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4 Nitrodesk Touchdown (Android)
Gebruik deze aanwijzingen als uw beheerder wil dat u Nitrodesk Touchdown installeert.

Tik ”Installeren” en wacht op Afaria.
Tik op en kies “Verbinden”

Accepteer de Licentieovereenkomst

TouchDown is klaar voor gebruik

Open de Touchdown-app nog niet. Wacht tot uw apparaat verbinding heeft gelegd met de portal of open de Afariaapp handmatig.

Versie 5.2
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5 Samsung KNOX
Met Samsung KNOX kunt u op een mobiel apparaat persoonlijke van zakelijke gegevens scheiden. U doet dit door een
beveiligde container op het apparaat aan te maken. Dit hoofdstuk beschrijft de installatie van de KNOX-container op
het apparaat.

5.1 Installatie van de KNOX-container







De Afaria-app stuurt het apparaat een "heartbeat".
De installatie van de KNOX-container begint als deze heartbeat een taak bevat met door KNOX aangeboden
opties. Dit is door de beheerder zo ingesteld ter voorbereiding op de installatie van de KNOX-container.
Ga akkoord met de licentieovereenkomst en start de installatie
Afhankelijk van het apparaat kan dit enige tijd duren. Sommige apparaten moeten voor de installatie eerst de
KNOX-applicatie downloaden. Dat kan alleen maar via wifi.
Klik op “Start” om na de installatie de KNOX-container te openen.
De KNOX-container is nu geïnstalleerd op het apparaat en klaar voor gebruik.

5.2 MobiDM binnen de KNOX-container
Voer de volgende stappen uit om de MobiDM App binnen de beveiligde container te installeren:
 Open de Afaria-app
 Afaria opent en toont de door de beheerder geïnstalleerde applicaties. Als de app niet beschikbaar is, klik dan
op "Verbinden" om een verbinding met de server te forceren.
 Klik op de app om hem te installeren
 De app wordt in de beveiligde container geïnstalleerd
De MobiDM App is nu binnen de KNOX-container geïnstalleerd
Na installatie van de MobiDM App binnen de beveiligde container, is de volgende stap het configureren van de app.
Dat doet u door de e-mail met onderwerp "KNOX-aanmeldbericht" van uw beheerder te openen.
U kunt ook de link "KNOX Aanmelding" gebruiken zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. Die opent een aanmeldpagina.
Klik op "MobiDM configureren" om de app binnen de beveiligde container aan te melden.
 Klik op de link om de app te configureren
 Nu opent de MobiDM App
 Vul uw gegevens in. Dit zijn dezelfde gegevens die u gebruikt hebt bij de eerste aanmelding van het apparaat.
De MobiDM App is nu geregistreerd binnen de beveiligde container en is klaar om de Content Store van het bedrijf te
ontvangen.
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6 Nieuwe apps updaten
Android, iOS en Windows Phone ontvangen een nieuwe MobiDM App die qua stijl aansluit op het besturingssysteem.
Dit document bevat de stappen die een apparaat gebruiker moet uitvoeren om te updaten naar de nieuwe MobiDM
App.

6.1 iOS
De update voor de iOS-app gaat automatisch. Als u de app op het apparaat opent, verschijnt er een bericht dat er een
nieuwe versie beschikbaar is.
Kies "Nu installeren" om de nieuwe MobiDM App voor iOS te installeren.
Na installatie van de nieuwe MobiDM App moet de Afaria-app op het apparaat geüpdatet worden. Met de volgende
stappen kunt u een handmatige installatie uitvoeren:







Versie 5.2

Open de MobiDM App
Kies Componenten
Klik op Installeren
Een dialoogvenster bevestigt de installatie van Afaria
Kies “Installeren” om door te gaan
De nieuwe Afaria-app is nu op het apparaat geïnstalleerd
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6.2 Android
Als de gebruiker van het apparaat de automatische updates van de Google Play Store heeft toegestaan, worden ze
automatisch uitgevoerd.
Indien nodig, kunt u de applicatie als volgt updaten: Met de volgende stappen kunt u een handmatige installatie
uitvoeren:
 Open de Google Play Store
 Zoek MobiDM
 Selecteer MobiDM
 Klik op "Updaten"
 Klik op "Accepteren" om de machtigingen van de app te accepteren
 De nieuwe versie van de MobiDM App wordt nu geïnstalleerd
 Klik op "Instellingen" in de Google Play Store en selecteer de instelling voor automatische updates.
Opmerking: Herhaal dit proces voor de Afaria-app zodat u zeker weet dat u de laatste update geïnstalleerd is.
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6.3 Windows Phone
Om de update voor de MobiDM App voor Windows Phone te installeren, zoekt u de update op in de Microsoft Store.
Voer de volgende stappen uit om de MobiDM App voor Windows Phone te updaten:
 Op de Store-tegel op het scherm Windows Home staat een nummer. Dat is het aantal updates dat
beschikbaar is voor het Windows Phone-apparaat.
 Klik op de tegel om de Store te openen
 De homepage van de Store geeft het aantal updates aan
 Klik op het getal van de beschikbare updates
 Nu ziet u een lijst van beschikbare updates
 Selecteer de MobiDM App en selecteer "Updaten".
 De MobiDM App voor de Windows Phone wordt nu geüpdatet
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