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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 Aan de slag
Deze handleiding is bedoeld voor beheerders die de portal op Klantniveau betreden. Op dit niveau kan de beheerder
alle taken uitvoeren die verband houden met het beheer van mobiele apparaten.
Beheerders met Partnertoegang kunnen contracten en licenties beheren. Raadpleeg de Partnerhandleiding voor meer
details.

1.1 Specifieke vereisten per platform

Android
Google-account – nodig voor elk apparaat dat op Android OS loopt om verbinding te leggen met de Google Play Store.
De aanmeldingsprocedure vereist het downloaden en installeren van een of meer apps uit de store.
SAFE (Samsung for Enterprise) – Bepaalde apparaatbeheerinstellingen vereisen dat een apparaat SAFE-compatibel
moet zijn.. Elke instelling bevat specifieke compatibiliteitsinformatie. Controleer de specificaties van het apparaat voor
meer informatie.

iOS
Apple-account – vereist om verbinding te leggen met en apps te downloaden uit de Apple Store. De
aanmeldingsprocedure vereist het downloaden en installeren van een of meer apps uit de store.
APNs (Apple Push Notification Service) – vereist door Apple om apparaatbeheer mogelijk te maken. Apple vereist een
APNs-certificaat voor abonnees die hun dienst gebruiken. Check de APNs-handleiding voor meer informatie en
aanwijzingen.

Windows Phone
Microsoft-account – vereist om verbinding te leggen met en apps te downloaden uit de Windows Phone Apps en
Games store. De aanmeldingsprocedure vereist het downloaden en installeren van een of meer apps uit de store.

pro en standard

Windows Mobile Standard en Professional vereisen geen aanvullende accounts om uw apparaat te registreren en te
beheren.
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2 Inloggen op de portal
2.1 Inloggen
Ga naar de portal met een van de ondersteunde browsers (zie paragraaf1.2).
De URL van de White Label portal is http://whitelabel.mobidm.com. Controleer bij uw partnerbeheerder welke URL u
moet gebruiken. Uw bedrijf gebruikt misschien een speciale URL.
Om in te loggen op de portal vult u uw inloggegevens in en klikt u op de knop

Inloggen.

Na drie mislukte pogingen wordt de gebruikersaccount een uur lang geblokkeerd. Gebruik de link Vergeten? om
uw wachtwoord opnieuw in te stellen of neem contact op met een andere portalbeheerder om uw wachtwoord opnieuw
in te stellen.
De portal ondersteunt de volgende talen:

Amerikaans Engels

Nederlands

Duits

Portugees (Braziliaans)

Russisch

2.2 Wachtwoord vergeten
Gebruik de link Vergeten? om de procedure te starten om het wachtwoord opnieuw in te stellen1.
Voer uw gebruikersnaam in en klik op Wachtwoord opnieuw instellen.
Wachtwoord vergeten:
1. Voer de gebruikersnaam in en klik op Wachtwoord opnieuw instellen Zorg dat u de juiste
gebruikersnaam invoert. Om veiligheidsredenen krijgt u geen feedback over verkeerd gespelde
gebruikersnamen.
2. Ga naar uw e-mailprogramma. Daar vindt u een bericht met een link. Klik op de link om uw wachtwoord
opnieuw in te stellen. Het inlogvenster van de portal laat nu een bevestiging zien dat uw wachtwoord opnieuw
ingesteld is.
3. Ga terug naar uw e-mailprogramma, waar u een bericht vindt met een (tijdelijk) wachtwoord.
4. Log in op de portal met uw gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord.
5. In het scherm “Wachtwoord opnieuw instellen” voert u het tijdelijke wachtwoord opnieuw in, gevolgd door uw
nieuwe wachtwoord. Klik op Wijzigen om te bevestigen.

1 Gebruikersnaam vergeten? Neem contact op met uw Partnerbeheerder of andere Klantenbeheerder die dezelfde Klant beheert.

Versie 5.2
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3 Algemeen overzicht portal
Het dashboard is de homepagina van de portal. In de volgende pagina's worden de algemene portalnavigatie en de
hoofdschermen van de portal besproken.

3.1 Navigatie
Het navigatiemenu links bevat de volgende links:
Dashboard
Verschillende widgets geven algemene en gedetailleerde informatie over de portal en het apparaat.
Meer informatie op pagina 10.
Contracten
Het contractenoverzicht toont de per contract beschikbare contracten en apparaten. Partnerbeheerders
kunnen contracten en apparaten (licenties) toevoegen, bewerken en wissen.
Apparaten
Het apparatenoverzicht toont alle voor de klant beschikbare apparaten. Van hier kunt u de
apparaatdetails beheren. Meer informatie op pagina 12.
Groepen
Groepen aanmaken, bewerken en wissen voor geavanceerd apparaatbeheer.
Meer informatie op pagina 17.
Taken
Als u dit menuonderdeel selecteert, kunt u taken aanmaken, bewerken en verwijderen.
Meer informatie op pagina 21.
Content Store
Hier kunt u content aanmaken om onder de beheerde apparaten te verspreiden, of om deze te
bewerken of te verwijderen.
Meer informatie op pagina 52.
Rapporten
Het overzichtsscherm "Rapporten" geeft een lijst weer van beschikbare rapporten.
Meer informatie op pagina 54.
Event triggers
Triggers voor beheerde apparaten configureren.
Meer informatie op pagina 53.
Portalinformatie
Deze sectie bevat algemene informatie over de portal. Vraag een rootbeheerder als u de content wilt
aanpassen.

Handleiding klantenportal
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taal van de portal te wijzigen, accountgegevens op te vragen en uit

Klik op Account om klant- of gebruikersgegevens op te vragen. Het Klantvenster geeft algemene gegevens weer,
en maakt het mogelijk Beheerders, Certificaten en licenties te beheren en speciale branding te definiëren.
Om de sessie af te sluiten of in te loggen met een andere gebruikers-/beheerdersaccount, gebruikt u de knop
Uitloggen.
Gebruik de optie Zoeken om informatie in een specifieke context te zoeken:
 Contracten
 Apparaten
 Groepen
 Taken

Versie 5.2
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3.2 Dashboard
De dashboardwidgets:

Welkom
Deze widget geeft de avatar2 weer van de actieve beheerder en informatie over de laatste logindatum en -tijd
en het aantal beheerde apparaten.
De knoppen Partner- en Gebruikersgegevens geven direct toegang tot gedetailleerde informatie over de
actieve gebruiker, beheerders, certificaten en branding.


Quick links
De Quick links zijn een lijst van apparaten en gebruikers die de ingelogde klantbeheerder recent heeft
bezocht. De lijst bevat recent bezochte pagina's binnen de portal afgeleid uit informatie uit de cookies van de
ingelogde beheerder.



Documentatie
Deze widget bevat links naar documentatie en handleidingen met betrekking tot de portal.
Kies een document om het in .pdf te downloaden.



Totaalaantal apparaten per OS
Dit cirkeldiagram toont een overzicht van de apparaten per besturingssysteem. Bij wijzigingen wordt het
diagram automatisch bijgewerkt. Kies het OS om in de widgetinstellingen te tonen (klik op i n de
t i t el bal k)



Geblokkeerde apparaten
Lijst van apparaten die verbinding met de portal proberen te leggen met de verkeerde of verlopen
inloggegevens. Klik op het vinkje om de toegang direct te herstellen. NB: na een uur herstelt de portal de
toegang automatisch.
Klik op de knop omde Apparaat det ai l s t e openen. Daar kunt u een ni euwwacht woord
i nvoeren.



Niet verbonden apparaten
Overzicht van apparaten die meer dan tien dagen geen verbinding hebben gehad met de portal,



Beheerderslijst
Overzicht van alle beheerders van de huidige Klant met aanvullende informatie zoals "Datum laatste
verbinding" en "Geblokkeerde" beheerders.
Klik op de knop omde gegevens van de beheerder i n t e zi en.



Apparaten in gevaar
Dit is een grafisch overzicht van de beheerde gemanipuleerde apparaten. Hierin kunt u het totaal aantal
gemanipuleerde apparaten zien en een uitsplitsing van de gemanipuleerde apparaten per besturingssysteem.
Kies lay-out
Om de lay-out van het dashboard aan te passen, kiest u een van de vijf beschikbare lay-outs. Om de widgets
in de lay-out te rangschikken, klikt u op de titelbalk en sleept u deze naar de gewenste plek.



2 De afbeelding van de avatar wordt ingesteld aan de hand van het e-mailadres van de ingelogde beheerder. Om de avatar te wijzigen, gaat u naar
http://www.gravatar.com.
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3.3 Contextuele hulp en Tooltips
Voor gedetailleerde informatie over het actieve scherm, gebruikt u de contextuele helpfunctie
indien beschikbaar.

Versie 5.2
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Apparaten

Het scherm Apparaatoverzicht toont alle apparaten die aangemaakt zijn op grond van de contracten met uw Klant.
In de weergave-instellingen kunt u filters definiëren, zoals kolom, hoeveelheid en
zoeken.
U opent het venster Apparaatdetails door een apparaat in de lijst te selecteren of te dubbelklikken.

4.1 Apparaatdetails
4.1.1

Profiel3

Het eerste scherm is het Profiel. Hier kunt u de volgende velden specificeren:
 Gebruikersnaam: Dit is een unieke waarde die automatisch gegenereerd wordt en kan niet bewerkt worden.
 Wachtwoord: Wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen, samen met de gebruikersnaam.
Het wachtwoord moet minstens 8 karakters lang zijn en 1 HOOFDLETTER, 1 kleine letter en 1 cijfer
bevatten.
 Voorletter(s)
 Tweede voornaam
 Achternaam
 E-mailadres: Voer het e-mailadres van de gebruiker van het apparaat in.
Dit adres wordt gebruikt voor het aanmeldingsproces.
 Afdeling
 Geslacht
 Apparaat is actief: Haal het vinkje bij "Apparaat is actief" weg om de gebruikersaccount van het apparaat te
deactiveren. Hierdoor kan het apparaat geen verbinding leggen met de portal.
 Privéapparaat: Vink aan als het apparaat een privéapparaat is of deel uitmaakt van een programma om je
eigen apparaat (BYOD) mee te nemen.
Deze informatie wordt alleen voor rapportage gebruikt.
 Mobiel nummer: Voer het mobiele nummer van het apparaat in. Let op: altijd met landencode (“+31” of
“0031”).
Dit mobiele nummer wordt gebruikt voor het aanmeldingsproces.
 Besturingssysteem: Kies het besturingssysteem voor het apparaat.
voor , en wordt het besturingssysteem tijdens de aanmelding automatisch ingesteld.
 Rol: Stel een rol voor de gebruiker in. De standaardinstelling is de rol "Gebruiker".
4.1.2

Apparaataanmelding

Apparaatbeheer begint met het aanmeldingsproces. Hiermee wordt een vertrouwensband tussen de portal en het
apparaat gecreëerd. Kies de tab Apparaataanmelding en selecteer de aanmeldingsmethode. Start het proces door
een e-mailbericht of sms-bericht te verzenden.
Gebruik deze optie om een apparaat na een wis, verlies of diefstal opnieuw te registreren.
Voor u een nieuw of vervangend apparaat registreert, moet u eerst in de apparaatgegevens de instelling voor het
besturingssysteem wijzigen naar Onbekend.
Beheeraanmelding: zie paragraaf 5.3.3.2 voor meer informatie.

3 Grijze velden kunnen niet bewerkt worden:

Kies het besturingssysteem van het apparaat en klik op Opslaan. Open het apparaat opnieuw om toegang te krijgen tot de acties specifiek voor dit apparaat. U
heeft de volgende acties ter beschikking:

Handleiding klantenportal
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Meer informatie over de aanmelding kunt u vinden in de App-handleidingen. Die kunt u voor alle
besturingssystemen vinden via de Documentatiewidget op het dashboard van de portal.
Beschikbaar voor: , en
Vereist een mobiel nummer of e-mailadres in het Apparaatprofiel.
Als u een apparaat zonder SIM-kaart en e-mail wil aanmelden, installeer dan de MobiDM-app uit de store en
activeer de app. Stuur de aanmeldingsmail naar uw computer en scan de QR-code.
4.1.3

Een verbinding triggeren

Klik op Versturen om een Trigger-commando naar het apparaat te sturen. Zo forceert u een directe verbinding tussen
het apparaat en de portal. Gebruik deze functie om specifieke instellingen direct naar een apparaat te sturen of
apparaatgegevens op te halen.
U kunt ook wachten op een automatische update (Heartbeat).
Beschikbaar voor: en
4.1.4

Hardwareoverzicht

Het hardwareoverzicht geeft een overzicht van de hardware-informatie van het apparaat.
De afgebeelde informatie verschilt per besturingssysteem en type/model van het apparaat.
Beschikbaar voor: , en
4.1.5

Softwareoverzicht

Het softwareoverzicht geeft een overzicht van de op een apparaat geïnstalleerde software.
De afgebeelde informatie verschilt per besturingssysteem en type/model van het apparaat.
Beschikbaar voor: , en
4.1.6

Naleving & beveiliging

+ Overzicht van beveiligingsinstellingen.
toont nalevings- en wachtwoordinstellingen voor inloggegevens en beleid op het gebied van internetclips.
KNOX-container status - vergrendelingsoptie voor container.
Vergrendelde KNOX-containers kunnen alleen hier ontgrendeld worden
4.1.7

Wachtwoord wissen

Met de knop Wachtwoord wissen kunt u het wachtwoord voor één bepaald apparaat wissen als een gebruiker het
vergeten is. Vervolgens krijgt de gebruiker de optie om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Android heeft ook een knop om het wachtwoord voor een KNOX-container te wissen.
Druk op Wachtwoord KNOX-container wissen om het wachtwoord te wissen.
Deze functie vereist dat er een mobiel nummer in de apparaatdetails ingevoerd is.
Beschikbaar voor: + KNOX
4.1.8

Herstel

Stel de toegangscode opnieuw in met behulp van een herstelcode als de klantbeheerder een beveiligingsprofiel van
één of hoger heeft ingesteld en de gebruiker van het apparaat de toegangscode voor het beveiligingsprofiel op het
apparaat vergeten is.
 Ga naar de menu-opties in het inlogscherm van het apparaat.
 Kies de optie: "Ik ben mijn wachtwoord vergeten" (Windows Mobile).
 Het mobiele apparaat toont een automatisch gegenereerde apparaatsleutel.
 Voer die sleutel in het daarvoor bestemde veld in de portal in en druk op "Herstelcode genereren".

Versie 5.2

© VeliQ Q1 2015

14



Voer deze herstelcode in op uw mobiele apparaat.
Kies een nieuw wachtwoord om weer toegang tot het apparaat te krijgen.

Beschikbaar voor:
4.1.9

pro en standard

Back-up & herstel

Bij Windows Mobile-apparaten is het mogelijk een back-up te maken van (een deel van) de informatie op het apparaat.
Eerdere back-ups kunnen op het apparaat worden teruggezet. De herstel- en back-uptaken die door de beheerder zijn
gedefinieerd, zijn hieronder te zien. Vink het hokje voor de back-uptaak aan en selecteer daaronder de gewenste
herstel- of back-upfunctie door op de betreffende knop te klikken.
pro en standard
Beschikbaar voor:
4.1.10

Op afstand wissen

Met de functie Op afstand wissen kan een individueel apparaat geheel of gedeeltelijk gewist worden.
 Volledig wissen wist alle gegevens, instellingen en media en herstelt de fabrieksinstellingen.
De opdracht "Volledig wissen" kan niet teruggedraaid worden. Het apparaat wordt gewist zodra het het
commando daartoe ontvangt.
pro en standard
Beschikbaar voor: , , en
 Met Gedeeltelijk wissen kunt u alle beheerde instellingen, gegevens en apps wissen. Dit laat het
besturingssysteem en niet beheerde (privé-)gegevens ongemoeid, zodat het apparaat niet meer beheerd
wordt.
De opdracht "Gedeeltelijk wissen" kan niet teruggedraaid worden.. Om het apparaat weer in beheer te
laten nemen, moet u het opnieuw registreren.
Beschikbaar voor: en
 Met de optie Apparaat vergrendelen kunt u een apparaat vergrendelen, waarna de gebruiker het
wachtwoord moet opgeven om toegang te krijgen tot het apparaat.
Beschikbaar voor:
4.1.11

Positiebepaling

Deze tab toont de locatie van het apparaat bij benadering. Deze informatie is alleen beschikbaar als het apparaat de
taak "Positiebepaling" ontvangt.
Beschikbaar voor: en
4.1.12

Verbruiksmonitor

De Verbruiksmonitor toont een grafische voorstelling van het belgedrag en datagebruik van individuele apparaten.
Deze informatie is alleen beschikbaar als het apparaat de taak "Verbruiksmonitor" ontvangt.
Beschikbaar voor: en
4.1.13

Enterprise App Store

De Enterprise App Store geeft een overzicht van de vanuit de Enterprise App Store aan de gebruiker van het apparaat
verstrekte apps.
Meer informatie over de opzet van de Enterprise App Store: op pagina 52.
pro en standard
Beschikbaar voor: , , en
4.1.14

APN-instellingen

Specificeer APN(Access Point Name)-inloggegevens en -instellingen voor het specifieke apparaat.
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Verifieer dat u de juiste APN-instellingen ingevoerd hebt voordat u ze opslaat. Onjuiste instellingen kunnen ertoe
leiden dat de verbinding met de portal verbroken wordt.
pro en standard
Beschikbaar voor:
4.1.15

Identiteitsmanager

Met de Identiteitsmanager kunt u individuele gebruikersnamen en instellingen voor een individuele gebruiker van een
apparaat vastleggen.
 Microsoft Exchange “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord”
pro en standard
Beschikbaar voor: , , en
 IMAP/ POP “Inkomende gebruikersnaam”, ”Uitgaande gebruikersnaam”, “E-mailadres” en ”Weergavenaam”
Beschikbaar voor:
 VPN “Gebruikersnaam”
Beschikbaar voor:
 APN “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord”
Beschikbaar voor:
 Wifi-gebruikersnaam
Beschikbaar voor:
 “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” Onlinekalender
Beschikbaar voor:
 “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” Onlinecontactpersonen
Beschikbaar voor:
De "Identiteitsmanager" geeft ook een overzicht van de voor één bepaald apparaat geüploade certificaten. Gebruik
de knop "Certificaat uploaden" om een certificaat te uploaden. De beheerder of gebruiker die het certificaat uploadt,
moet de volgende informatie verstrekken:
 Certificaatnaam
Geef het certificaat een logische weergavenaam. Deze wordt aan de gebruiker getoond wanneer hij het
certificaat installeert.
 Certificaat
Navigeer naar het bestand van het certificaat om het te uploaden.
 Pincode
De uitgever van het certificaat verstrekt de pincode van het certificaat
 Certificaattype
Selecteer het type certificaat in het keuzemenu.
Beschikbaar voor: , en
4.1.16

Antivirus

Op dit tabblad ziet u een overzicht van de scanresultaten, waaronder informatie over het tijdstip waarop de scan werd
afgerond en of er problemen op het apparaat zijn gevonden. Deze informatie is alleen beschikbaar als het apparaat de
taak Antivirus ontvangt.
Beschikbaar voor:
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4.2 Exporteren en importeren van apparaten
4.2.1

Apparaten exporteren

Gebruik de optie Exporteren naar XLS om apparaatdetails naar een Excelbestand te exporteren. Daarmee
downloadt u het bestand naar de standaarddownloadmap van uw browser.
Het bestand heeft de naam “rapport (n).xls” waarbij “n” een getal is dat afhangt van de hoeveelheid downloads.
 Met de filteroptie kunt u de apparaten filteren voor u de gegevens exporteert
 Apparaatgegevens exporteren om gegevens (in grote aantallen) te bewerken
4.2.2

Apparaten importeren

Met de optie
hebt.

Updaten kunt u het (gemodificeerde) Excelbestand importeren dat u in de vorige stap aangemaakt

U kunt het veld "Gebruikersnaam" in het Excel-exportbestand niet wijzigen. Neem contact op met uw
partnerbeheerder om nieuwe apparaten toe te voegen.
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5 Groepen
In de portal kunt u apparaten beheren door ze in een of meer groepen in te delen.
Apparaat A kan bijvoorbeeld deel uitmaken van de groep "iOS", maar ook van de groep "Management". Zo kunt u de
apparaten uitsplitsen per besturingssysteem en afdeling.
Elk apparaat moet minstens aan één groep zijn gekoppeld om taken en instellingen te kunnen ontvangen.

5.1 Een groep aanmaken
1. Klik op de knop Nieuw. Het venster Groep verschijnt
2. Voer een naam voor de groep in. Kies een naam die de content van de groep weergeeft.
3. Kies Opslaan om de nieuwe groep aan te maken

5.2 Apparaten aan een groep toevoegen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open een groep door de gewenste groep te selecteren en op Bewerken te klikken
Klik op het tabblad Apparaten
Selecteer de apparaten in de kolom Beschikbare apparaten
Sleep ze naar de kolom Apparaten in groep, of verplaats de apparaten met behulp van de pijltjestoetsen.
U kunt het apparaat ook vanuit de Apparaten in Groep naar Beschikbare Apparaten verplaatsen
Met de knop Zoeken in de navigatie kunt u de beschikbare apparaten op apparaatnaam of besturingssysteem
filteren
7. Kies Opslaan om de apparaten aan de groep toe te voegen
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5.3 Een groepsactie triggeren
Met de knop Groepsacties kunt u acties uitvoeren op de geselecteerde groep(en).
5.3.1

Besturingssysteem instellen

U kunt het besturingssysteem voor alle toestellen binnen de geselecteerde groep instellen.
1. Selecteer het besturingssysteem.
2. Klik op Instellen om de selectie te bevestigen
Beschikbaar voor:
5.3.2

,

,

en

pro en standard

Access Point Name (APN)

Met deze actie kunt u de APN-instellingen van de mobiele aanbieder naar alle apparaten in de groep versturen en ze
op de juiste manier configureren. De volgende informatie is verplicht:
1. Naam: Voer een naam voor deze groepsactie in
2. APN-naam: Voer de APN-naam (Access Point Name) in
3. Gebruikersnaam: Voer de gebruikersnaam in om toegang tot de APN te krijgen
4. Wachtwoord: Voer eventueel het wachtwoord van de APN in
Gebruikers van het apparaat ontvangen een sms-bericht met een link.
Klik op de knop Verzenden om het bericht naar de apparaten te versturen.
Ter verificatie van de instellingen kunt u de gebruiker van het apparaat vragen een code in te voeren. Deze code moet
identiek zijn aan de waarde die ingevoerd is in de "Verificatiecode". Deze functie is optioneel.
Verifieer dat u de juiste APN-instellingen ingevoerd hebt voordat u ze opslaat Onjuiste instellingen kunnen ertoe
leiden dat de verbinding met de portal verbroken wordt.
pro en standard
Beschikbaar voor:
5.3.3

Groepsgewijs apparaten aanmelden
Groep aanmelden

Verstuur een http-link naar de aanmeldingspagina per sms of e-mail. Met deze link kan de gebruiker op de
aanmeldingspagina een apparaat (opnieuw) aanmelden.
Deze optie werkt voor apparaten met een bekend telefoonnummer en/of e-mailadres.
pro en standard
Beschikbaar voor: , , en
Aanmelding voor beheer
Met deze optie kunt u iOS-apparaten (iOS versie 7 of hoger) aanmelden.
1. Klik op "Start beheeraanmelding". U ontvangt dan een URL-link en een pincode.
2. Voer de URL in op alle apparaten.
3. Voer de pincode in
4. Wacht tot het apparaat de configuratie ontvangt
Tijdens de aanmelding pusht de portal apps naar het apparaat. Om door te gaan, kiest u:
 appinstallatie overslaan – De gebruiker krijgt nu de opdracht de app(s) te installeren zodra het apparaat wordt
gebruikt.
 voer de Apple-ID van de gebruiker in om de aanmelding en configuratie van het apparaat te voltooien – het
apparaat is nu volledig in beheer en klaar voor gebruik.
Beschikbaar voor:
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Inloggegevens versturen

Met deze functie kunt u de inloggegevens voor de portal opnieuw naar een apparaatgebruiker versturen. Kies het
standaardbericht of maak een aangepast bericht met de volgende tijdelijke aanduidingen:
 {portalAddress} – toont de URL van de portal
 {gebruikersnaam} – toont de gebruikersnaam van het apparaat
 {klantnaam} – toont de Klantnaam van de huidige portalaccount.
Het is niet mogelijk om met deze actie een wachtwoord te versturen. Gebruik daarvoor de groepsactie “Wachtwoord
opnieuw instellen”.
pro en standard
Beschikbaar voor: , ,
en
5.3.5

Verbinding triggeren

Met de functie "verbinding triggeren" verstuurt u een verbindingsverzoek naar alle iOS- en Android-apparaten in de
groep. Deze actie forceert een verbinding met de MDM-server. Als de verbinding tot stand is gebracht, ontvangen de
apparaten alle nieuwe taken en krijgt de portal up-to-date hardware- en software-inventarissen. Druk op Verzenden
om een verbinding te forceren.
Beschikbaar voor: en
5.3.6

Sms versturen

Om een sms te versturen aan alle apparaten in de groep, voert u de tekst in het berichtenvak in en klikt u op
Verzenden. Apparaten waarvan telefoonnummer bekend is, zullen het bericht ontvangen.
pro en standard
Beschikbaar voor: , , en
5.3.7

Wachtwoord opnieuw instellen

Gebruik deze actie om voor een hele groep het wachtwoord voor toegang tot de portal opnieuw in te stellen. Dit kan
zowel een vast wachtwoord als een willekeurig gegenereerd wachtwoord zijn. Het nieuwe wachtwoord wordt naar de
apparaten verstuurd als hun e-mailadres in het "Apparaatprofiel" staat.
pro en standard
Beschikbaar voor: , , en
5.3.8

Back-up en herstel

Back-up- en herstelacties beheren voor alle compatibele apparaten in de groep.
Kies de gewenste back-up- of herstelfunctie uit de knoppen hieronder.
pro en standard
Beschikbaar voor:
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5.4 Taken aan een groep toevoegen
1.
2.
3.
4.

Open een groep door de gewenste groep te selecteren en op Bewerken te klikken
Klik op tabblad Taken
Selecteer de taken in de kolom Beschikbare taken
Sleep ze naar de kolom Aan groep gekoppelde taak, of verplaats de apparaten met behulp van de
pijltjestoetsen.
5. U kunt de taak ook vanuit de Aan groep gekoppelde taak naar Beschikbare taken verplaatsen
6. Met de knop Zoeken in de navigatie kunt u de beschikbare taken op naam, taaktype of besturingssysteem
sorteren.
7. Kies Opslaan om de ta(a)k(en) aan de groep toe te voegen

Handleiding klantenportal

6

21

Taken

Beheer van mobiele apparaten begint met het voorbereiden en uitgeven van taken aan de beheerde apparaten. Met
taken kunt u applicaties toevoegen, informatie verspreiden, instellingen toepassen en beveiliging beheren.
Overzicht van stappen om taak aan te maken:
 Open Taken in het menu
 Klik op Nieuw om een nieuwe taak toe te voegen
 Kies het taaktype
 Kies het besturingssysteem waarvoor de taak geldt (zie compatibiliteit in vorige stap)
 Configureer de taak - zie volgende paragraaf voor details
 Klik op Volgende
 Koppel de taak aan een bestaande groep
 Klik op Volgende
 Voer een naam en beschrijving voor de taak in.
 Kies Trigger verzenden om verbinding te leggen met de apparaten in de groep. Alleen iOS- en Androidapparaten kunnen zo'n trigger ontvangen.
 Klik op Opslaan
Navigatietips: U kunt op elk moment naar de vorige stap terugkeren door op
stappen in de op de voortgangsbalk in het venster "Taak toevoegen".

Vorige te klikken of op een van de

6.1 Stap 1: Kies een taaktype









Configuratie
Bestand verzenden
Back-up
Enterprise App Store
Positiebepaling
Verbruiksmonitor
Content Store
Antivirus

pro en standard
pro en standard
pro en standard
pro en standard

6.2 Stap 2: Kies besturingssysteem
Afhankelijk van het taaktype kunt u kiezen voor welk(e) besturingssyste(e)m(en) u de taak gaan creëren.

6.3 Stap 3: Taakconfiguratie
6.3.1

Configuratie
Wachtwoord

Met de wachtwoordfunctie kan de klantbeheerder op een apparaat de kwaliteit van het wachtwoord voor toegang tot
het apparaat instellen. Op deze manier kunt u de veiligheid en kwaliteit van het wachtwoord op beheerde apparaten op
peil houden. Dit tabblad biedt een aantal verschillende instellingen
 Eenvoudige waarde toestaan
Een wachtwoord kan herhalende, oplopende en aflopende waarden bevatten als Eenvoudige waarden
toegestaan zijn.
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Instelling beschikbaar voor: en
Alfanumerieke waarde vereist
Als Alfanumerieke waarde ingesteld is, moet het wachtwoord minstens één alfabetisch karakter bevatten
Instelling beschikbaar voor: en
Minimale wachtwoordlengte
Stel de minimale lengte van het wachtwoord in om de beveiliging te verbeteren
Instelling beschikbaar voor: , en
Minimumaantal bijzondere tekens
Stel het minimumaantal niet-alfanumerieke tekens in dat in het wachtwoord moet voorkomen.
Instelling beschikbaar voor:
Maximale geldigheidsduur wachtwoord
Stel in hoeveel dagen een wachtwoord geldig is.
Instelling beschikbaar voor: en
Automatisch vergrendelen (minuten)
Stel in na hoeveel minuten het apparaat wordt vergrendeld. Om het apparaat te ontgrendelen, moet het
wachtwoord ingevoerd worden. U kunt kiezen uit 1, 2, 3, 4, 5, 10 en 15 minuten.
Instelling beschikbaar voor: en
Unieke wachtwoorden (aantal)
Stel in na hoeveel unieke wachtwoorden de gebruiker van het apparaat een wachtwoord opnieuw mag
gebruiken.
Instelling beschikbaar voor: , en
Gratietijd na vergrendeling apparaat (minuten)
De maximale gratietijd na vergrendeling van het apparaat waarin geen wachtwoord nodig is. De gebruiker van
het apparaat kan op het apparaat een kortere tijd instellen.
Instelling beschikbaar voor:
Maximumaantal mislukte pogingen
Stel het maximumaantal mislukte pogingen in. Als het aantal pogingen deze waarde overschrijdt, voert het
apparaat een harde reset uit.
Instelling beschikbaar voor: , en
Nitrodesk Touchdown

Nitrodesk Touchdown is een e-mail-clientapplicatie van een derde partij. U kunt daarmee de Exchange-instellingen op
een Android-apparaat instellen. Deze app biedt een groot aantal instellingen. Nitrodesk Touchdown vereist een
afzonderlijke licentie.
Als u de configuratie van Nitrodesk Touchdown activeert, kunt u de volgende instellingen ontgrendelen:
 Licentiecode
Voer de licentiecode voor Nitrodesk Touchdown in.
Geen licentiesleutel Voor nieuwe gebruikers heeft Nitrodesk een proefperiode van 30 dagen met alle
features.
 Adres mailserver
Voer het adres van de mailserver in.
 Gebruik persoonlijke gegevens uit Identiteitsmanager
Kies Ja om persoonlijke gegevens uit de "Identiteitsmanager" op te halen
 E-mailadres
Voer het e-mailadres van de Exchange-account in.
 Gebruikersnaam
Voer de gebruikersnaam in.
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Gebruik alleen de velden E-mail en Gebruikersnaam als u een enkel apparaat of groep apparaten wilt
configureren met een tijdelijke beheerders-e-mailaccount – dit e-mailadres wordt verzonden naar alle
apparaten die deze configuratietaak ontvangen.
Activeer wachtwoord Touchdown
Beveilig de Nitrodesk Touchdown-app met een wachtwoord
E-mailversleuteling
Activeer of deactiveer de e-mailversleuteling van Nitrodesk Touchdown.
Activeer eenvoudig herstellen PIN
Activeer het herstel van de pincode
Versleuteling geheugenkaart vereisen
Activeer de versleuteling van de geheugenkaart.
Sta bijlagen op de geheugenkaart toe
Sta toe of verbied dat een bijlage op de geheugenkaart van het apparaat wordt opgeslagen.
Filter voor maximale kalenderlengte
Toon het geselecteerde aantal weken of maanden in de kalender van Nitrodesk Touchdown.
Filter voor maximale leeftijd e-mail
Verbergt e-mailberichten de ouder zijn dan het gekozen aantal dagen
Maximale grootte e-mail
Stel de maximale grootte van een e-mail in
Sta e-mail in html toe
Sta e-mail in html-formaat toe of verbied het.
Verplicht handmatig synchroniseren tijdens roaming
Activeer handmatig synchroniseren tijdens roaming om het dataverbruik in de hand te houden
Activeer naar telefoonboek kopiëren
Activeer of deactiveer de functie die gegevens vanaf de Nitrodesk Touchdown-client naar het telefoonboek op
het apparaat kopieert.
Activeer Nitrodesk-widget
Activeer of deactiveer de Nitrodeskwidget op het beginscherm van Android.
Toon e-mailinformatie in de notificatiebalk
E-mailnotificaties in de notificatiebalk aan- en uitzetten
Activeer kalenderwidget
Activeer of deactiveer de kalenderwidget op het beginscherm van Android
Toon kalenderinformatie in de notificatiebalk
Activeer of deactiveer het tonen van kalendernotificaties in de notificatiebalk
Activeer taakwidget
Activeer of deactiveer de taakwidget op het beginscherm van Android
Toon taakinformatie in de notificatiebalk
Activeer of deactiveer het tonen van taaknotificaties in de notificatiebalk
Activeer universele widget
Activeer of deactiveer de universele widget op het beginscherm van Android
Activeer handtekening wijzigen
Activeer of deactiveer het wijzigen van de handtekening van de gebruiker van het apparaat
Stel handtekening in
Specificeer de handtekening die gebruikt zal worden als de gebruiker van het apparaat een e-mail uit de
Nitrodesk Touchdown-app verstuurt.
Activeer back-up database
Activeer of deactiveer het maken van een back-up van de gegevens uit Nitrodesk Touchdown.
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Activeer export naar widgets van derden
Activeer of deactiveer het exporteren van gegevens uit Nitrodesk Touchdown naar een widget van een derde
partij
Beschikbaar voor:
Wifi
Gebruik deze taak om de wifi-instellingen naar beheerde apparaten te sturen. Daarmee kan de gebruiker verbinding
maken met dit specifieke wifi-netwerk. Bij bepaalde besturingssystemen is het mogelijk om wifi compleet uit te
schakelen.
Android
 Wifi activeren
Activeer of deactiveer de wifi-verbinding op het Android-apparaat.
 Wifi-naam
Voer de naam van het gewenste wifi-netwerk in.
 Beveiligingsmodus
Stel de beveiligingsmodus in van het netwerk waarmee het apparaat verbinding maakt. Kies uit de
beveiligingsmodi WEP, WPA/WPA2 PSK of 802 1X Enterprise
iOS












SSID (Service Set Identifier)
Voer de naam van het gewenste wifi-netwerk in.
Beveiligingsmodus
Stel de beveiligingsmodus in van het netwerk waarmee het apparaat verbinding maakt. Kies uit de
beveiligingsmodi WEP, WPA/WPA2 PSK of willekeurige modus
Proxy instellen
Indien van toepassing, stel de proxyinstellingen voor de verbinding in. Kies "Handmatig" of "Automatisch". Als
u "Handmatig" kiest, moet u de URL van de proxyserver, het poortnummer van de proxy, de gebruikersnaam
en het wachtwoord invoeren. Als u "Automatisch" kiest, voer dan de URL van de proxyserver in.
Automatisch verbinden met netwerk
Selecteer deze optie om automatisch verbinding met het geselecteerde wifi-netwerk te maken
Netwerk is verborgen
Gebruik deze instelling als het netwerk een verborgen netwerk is (dat geen SSIC - Service Set Identifier uitzendt)
Wifi activeren
Activeer of deactiveer de wifi-verbinding op het Windows Mobile-apparaat
Wifi-naam
Voer de naam van het gewenste wifi-netwerk in.
Wifi-bestemming
Selecteer de wifi-netwerkbestemming.
Beperkingen

De portal geeft de volgende opties om het gebruik van verschillende instellingen op het apparaat te beperken. Als u
deze beperkingen instelt, kan de gebruiker bepaalde applicaties en instellingen niet gebruiken. De beperkingen
verschillen per besturingssysteem.
6.3.1.4.1
iOS-standaardbeperkingen
 Sta installatie applicaties toe
Installatie van applicaties door de gebruiker van het apparaat toestaan of verbieden.

Handleiding klantenportal
























Versie 5.2

25

Sta gebruik van de camera toe
Gebruik van de camera van het apparaat door de gebruiker toestaan.
Sta FaceTime toe
Gebruik van FaceTime op het beheerde apparaat toestaan.
Schermafbeeldingen toestaan
De mogelijkheid een schermafbeelding op te slaan toestaan of niet toestaan.
Sta automatisch synchroniseren tijdens roaming toe
Data synchroniseren en tijdens roaming toestaan of niet toestaan.
Sta Siri toe
Gebruik van Siri op het beheerde apparaat toestaan of niet toestaan.
Sta spraakherkenning toe
Voice dialling toestaan of niet toestaan.
Sta in-app aankopen toe
De gebruiker van het apparaat toestaan of niet toestaan in-app aankopen te doen.
iTunes Store-wachtwoord forceren
De gebruiker van het apparaat dwingen bij elke aankoop het iTunes-wachtwoord in te voeren.
Sta gamen met meerdere spelers toe
Gebruik van multiplayer-gamen op het beheerde apparaat toestaan.
Forceer versleutelde back-ups
Forceer het aanmaken van versleutelde back-ups van het beheerde apparaat.
Sta gebruik van YouTube-applicatie toe
Gebruik van YouTube-applicatie op het beheerde apparaat toestaan of niet toestaan.
Sta gebruik van iTunes toe
Gebruik van iTunes op het beheerde apparaat toestaan of niet toestaan.
Sta gebruik van Safari toe
Gebruik van Safari-browser op het beheerde apparaat toestaan of niet toestaan.
Activeer automatisch invullen
De automatisch invullen-functie binnen Safari activeren of deactiveren.
Fraudewaarschuwing forceren
De Fraudewaarschuwing binnen de Safari-browser forceren.
Activeer Javascript
Gebruik van javascripts binnen Safari activeren of deactiveren.
Blokkeer pop-ups
Pop-ups binnen de Safari-browser blokkeren
Accepteer cookies
Cookies binnen de Safari-browser accepteren
Sta voice roaming toe
Voice roaming toestaan of niet toestaan. Dit dwingt het apparaat alleen het thuisnetwerk te gebruiken om
hoge telefoon- of sms-kosten tijdens internationale reizen te voorkomen.
Als voice roaming gedeactiveerd is, wordt data roaming ook afgezet .
Sta data roaming toe
Data roaming op het apparaat toestaan of niet toestaan om hoge kosten door het gebruik van data te
voorkomen.
Persoonlijke hotspot
De mogelijkheid een Persoonlijke Hotspot te creëren, waar andere apparaten verbinding mee kunnen leggen.
Sta back-ups naar iCloud toe
Back-ups maken in de iCloud-dienst toestaan of niet toestaan.
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Sta documentsynchronisatie met iCloud toe
Synchronisatie van documenten met de iCloud-service toestaan of niet toestaan.
Sta iCloud Photo Stream toe
Gebruik van iCloud Photo Stream op het beheerde apparaat toestaan of niet toestaan.
Sta expliciete content toe
De gebruiker van het apparaat toestaan of niet toestaan expliciete content uit films, tv-programma's en apps
te bekijken.
Sta gebruik van Siri toe als het apparaat vergrendeld is
Gebruik van Siri toestaan of niet toestaan als het apparaat vergrendeld is.
Sta passbooknotificaties toe als apparaat vergrendeld is
De passbooknotificaties al of niet tonen als het apparaat vergrendeld is.
Sta documenten van beheerde apps toe in onbeheerde apps
Gebruikers toestaan of niet toestaan gevoelige materialen/documenten in onbeheerde apps te openen die niet
aan de beveiligingseisen voldoen
Voor iOS 7 en hoger
Sta documenten van onbeheerde apps toe in beheerde apps
Gebruikers toestaan of niet toestaan ongeautoriseerd of niet-werkgerelateerd materiaal in een beheerde
applicatie te bekijken/op te slaan.
Voor iOS 7 en hoger
Sta OTA PKI updates toe
Over-the-air PKI-updates toestaan of niet toestaan.
Voor iOS 7 en hoger
Geef Control Center weer in vergrendeld scherm
Control Center al of niet tonen als het apparaat vergrendeld is.
Geef Notification Center weer in vergrendeld scherm
Notificaties al of niet tonen als het apparaat vergrendeld is.
Geef scherm Vandaag weer in vergrendeld scherm
Het scherm Vandaag al of niet tonen als het apparaat vergrendeld is.
Sta iCloud foto's delen toe
Gebruik van de iCloud fotodeelfunctie toestaan of niet toestaan.
Sta iCloud sleutelhangersynchronisatie toe
Synchronisatie van de sleutelhanger naar iCloud toestaan of niet toestaan.
Sta verzending van diagnostische en gebruiksgegevens aan Apple toe
Verzending van diagnostische en gebruiksgegevens aan Apple toestaan of niet toestaan.
Sta gebruikers toe niet vertrouwde TLS-certificaten te accepteren
Gebruikers toestaan of niet toestaan niet vertrouwde TLS-certificaten te accepteren.
Forceer beperkte reclametracking
Beperkte reclametracking forceren. Dit beperkt de hoeveelheid informatie die een applicatie voor
reclamedoeleinden kan verzamelen.
Voor iOS 7 en hoger

6.3.1.4.2
Beperkingen iOS Supervised Mode
De volgende beperkingen zijn alleen beschikbaar voor iOS-apparaten die geconfigureerd zijn als een Supervised
apparaat.


Sta verwijderen van apps toe
Verwijderen van applicaties door de gebruiker van het apparaat toestaan of niet toestaan.
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Sta gebruik van AirDrop toe
Gebruikers toestaan of niet toestaan via AirDrop bestanden te delen met andere Mac-computers en iOSapparaten.
Sta wijzigingen toe in gebruik van cellular data door apps
Gebruikers toestaan of niet toestaan wijzigingen aan te brengen in welke applicaties cellular data mogen
gebruiken om overmatig datagebruik te voorkomen.
Forceer gebruik van krachttermfilter in Siri
Het gebruik van krachttermfilter in Siri forceren, wat onfatsoenlijke taal in Siri uitfiltert.
Toon door gebruiker gegenereerde content in Siri
Door gebruiker gegenereerde content in Siri toestaan of niet toestaan.
Sta gebruik van iMessage toe
Gebruik van iMessage op het iOS-apparaat toestaan of niet toestaan.
Sta gebruik van Bookstore toe
Gebruik van Bookstore toestaan of niet toestaan.
Sta erotische content in Bookstore toe
Downloaden van erotische content in Bookstore toestaan of niet toestaan.
Sta installatie van configuratieprofielen toe
Gebruikers toestaan of niet toestaan configuratieprofielen op het apparaat te installeren.
Sta wijzigen van accountinstellingen toe
Gebruikers toestaan of niet toestaan hun accountinstellingen te wijzigen.
Sta wijzigen van Find my Friend-instellingen toe
Wijzigen van Find my Friend-instellingen toestaan of niet toestaan.
Voor iOS 7 en hoger
Sta host pairing toe
Gebruiker toestaan of niet toestaan een supervised iOS-apparaat aan de eigen computer te verbinden. Als dit
niet toegestaan is, heeft alleen de computer die toezicht hield op het iOS-apparaat toegang tot het apparaat.
Sta gebruik van Game Center toe
Gebruik van de Game Center-applicatie toestaan of niet toestaan.

6.3.1.4.3
Android
De beperkingen zijn alleen beschikbaar voor apparaten met Samsung SAFE 1 en SAFE 2.
 Activeer Bluetooth
Activeer of deactiveer het gebruik van de Bluetooth-verbinding door de gebruiker van het apparaat.
 Bluetooth-detectie
Activeer of deactiveer of het apparaat zichtbaar is voor Bluetooth.
 Sta data tijdens roaming toe
Sta toe of verbied de Exchange ActiveSync-verbinding tijdens roamen
 Sta synchroniseren tijdens roaming toe
Sta toe of verbied dat gegevens tijdens het roamen worden gesynchroniseerd
 Sta push tijdens roaming toe
Sta toe of verbied dat tijdens het roamen push-e-mail wordt gebruikt
 Activeer de camera
Activeer of deactiveer het gebruik van de camera op het apparaat
 Activeer de microfoon
Activeer of deactiveer het gebruik van de microfoon op het apparaat
 Applicatiebeheer
o Applicatie
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o
o
o
o
o

Voer de naam van de te beheren applicatie in
Activeer app
Activeer of deactiveer of de geselecteerde app op het beheerde apparaat kan draaien
Sta wissen van beheerde-appinformatie toe
Sta toe of verbied dat de gebruiker van het apparaat informatie over de beheerde app wist
Sta wissen van appgegevens toe
Sta toe of verbied dat de gebruiker van het apparaat de appgegevens van de geselecteerde app wist
Activeer de-installatie
Sta toe of verbied dat de gebruiker van het apparaat de geselecteerde app de-installeert
Activeer installatie
Sta toe of verbied dat de gebruiker van het apparaat de geselecteerde app installeert.

6.3.1.4.4 Windows Mobile Standard/Professional
 Blokkeer het "Run"-scherm
Blokkeer het gebruik van het "Run"-scherm door de gebruiker.
 Blokkeer externe applicaties
Blokkeer de installatie van externe applicaties
 Blokkeer het opstarten van apps vanaf de geheugenkaart
Blokkeer het opstarten van apps vanaf de geheugenkaart door de gebruiker van het apparaat
 Blokkeer Bluetooth
Blokkeer het gebruik van de Bluetooth-verbinding op het apparaat
 Blokkeer wifi
Blokkeer het gebruik van de wifi-verbinding op het apparaat.
 Zwarte lijst voor applicaties
Gebruik de zwarte lijst voor applicaties om de installatie van bepaalde applicaties op het apparaat te
blokkeren.
Versleuteling van het apparaat
Activeer of deactiveer gegevensversleuteling op het apparaat. Hiermee worden alle gegevens op het apparaat,
inclusief die op de externe geheugenkaart, versleuteld. Dit is alleen beschikbaar voor Androidapparaten met SAFE 1
en 2.
Beschikbaar voor: Android
VPN
Gebruik de "VPN"-taak om een VPN-verbinding van het apparaat naar de kantooromgeving te leggen.
Zet een VPN-verbinding voor een iOS-apparaat op






Verbindingsnaam
Stel de naam voor de VPN-verbinding op het apparaat in
VPN-type
Selecteer het protocol voor de VPN-verbinding. Dit kan een L2TP-verbinding, een PPTP-verbinding, een
IPSEC/L2TP-verbinding, een Cisco anyconnect-verbinding, een Juniper SSL-verbinding of een F5 SSLverbinding zijn
Server
Voer het adres van VPN-server in
Gebruik persoonlijke gegevens uit Identiteitsmanager
Selecteer deze optie als de VPN-taak de informatie uit de Identiteitsmanager dient te gebruiken.
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Account
Voer de accountnaam van de VPN-verbinding in
Gedeelde geheime sleutel
Voer de beveiligingssleutel in
Identiteitsverificatie gebruiker
Selecteer de verificatiemethode voor de VPN-verbinding. Dit kan een wachtwoord of een RSA SecurID zijn
Stuur alle verkeer
Selecteer deze optie als alle verkeer de VPN-verbinding gaat gebruiken
Proxy instellen
Indien van toepassing, stel de proxyinstellingen voor de verbinding in. Kies "Handmatig" of "Automatisch". Als
u "Handmatig" kiest, moet u de URL van de proxyserver, het poortnummer van de proxy, de gebruikersnaam
en het wachtwoord invoeren. Als u "Automatisch" kiest, voer de URL van de proxyserver in.

Brent een VPN-verbinding voor een Windows Mobile Standard/Professional tot stand


VPN-naam
Stel de naam voor de VPN-verbinding op het apparaat in
 Wis deze VPN-registratie bij de client
Vink dit vakje aan om de huidige VPN-instellingen op het apparaat te wissen
 Bron
Selecteer de bron voor de VPN-verbinding. Kies uit "Internet", "Werk", "WAP" of "beveiligd WAP-netwerk".
 Bestemming
Selecteer de bestemming voor de VPN-verbinding. Kies uit "Internet", "Werk", "WAP" of "beveiligd WAPnetwerk".
 Hostadres
Voer het hostadres van VPN-verbinding in.
 Domein
Voer de naam van het domein in dat de VPN-verbinding gebruikt
 Gebruik specifieke naamservers
Selecteer deze optie als de VPN een specifieke naamserver gebruikt. Voer, nadat u de optie heeft
geselecteerd, het IP-adres van de primaire DNS, het IP-adres van de secundaire DNS, het IP-adres van de
primaire WINS en het IP-adres van de secundaire WINS in
 VPN-type
Selecteer het VPN-type (het protocol) van de verbinding. Dit kan een PPTP-verbinding of een IPSec/L2TPverbinding zijn. Voer de sleutel in als u de IPSec/L2TP-verbinding kiest.
Beschikbaar voor: iOS en Windows Mobile Standard/Professional
APN
Gebruik de APN-instellingen om een mobiel apparaat verbinding te laten leggen met een GPRS, 3G of 4G mobiel
netwerk. Elke provider heeft zijn eigen APN-instellingen. Het apparaat krijgt deze instellingen automatisch wanneer het
verbinding met het mobiele netwerk maakt. In bepaalde situaties kan het nodig zijn deze instellingen voor de beheerde
apparaten te wijzigen.
Zorg dat u bij het configureren van een APN de juiste instellingen maakt. De verbinding met het apparaat kan
verbroken worden als het de verkeerde instellingen krijgt. Dit kan alleen op het apparaat zelf ongedaan gemaakt
worden.
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iOS








APN-naam
Gebruik apparaatprofiel
Gebruikersnaam APN
Wachtwoord APN
Proxyserver en -poort
Hostnaam/IP-adres proxy
Proxypoortnummer proxy

Windows Mobile Standard/Professional








APN-naam
APN wissen
Bestemming
Access point name
Gebruikersnaam APN
Wachtwoord APN
Domein
IMAP/POP

Op dit tabblad kunt u voor de beheerde apparaten een e-mailaccount met IMAP of POP configureren U kunt de
volgende instellingen gebruiken om de IMAP-/POP-account naar de beheerde apparaten te sturen.
 Beschrijving account
Stel op het apparaat een naam voor de account in
 Type account
Stel in of de account een IMAP- of POP-account is
 Prefixpad
Stel het prefixpad in, Bijvoorbeeld: "Inbox". Deze instelling is alleen voor IMAP-accounts beschikbaar.
 Gebruik persoonlijke gegevens uit Identiteitsmanager
Selecteer deze optie als de IMAP-/POP-taak de informatie uit de Identiteitsmanager dient te gebruiken.
 Weergavenaam gebruiker
Voer de naam van de gebruiker van de IMAP-/POP-account in
 E-mailadres
Voer het e-mailadres van de gebruiker van de IMAP-/POP-account in
Inkomende e-mail
 Server inkomende e-mail
Voer de e-mailserver voor inkomende e-mail in
 Serverpoort inkomende e-mail
Voer de serverpoort voor inkomende e-mail in
 Gebruikersnaam server inkomende e-mail
Voer de gebruikersnaam voor de IMAP-/POP-account in
 Soort authenticatie
Stel in of de IMAP-/POP-account ter controle een wachtwoord nodig heeft
 Wachtwoord inkomende e-mail
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Voer het wachtwoord van de IMAP-/POP-account in
SSL gebruiken
Bepaal of de e-mailserver een SSL-verbinding nodig heeft

Uitgaande e-mail
 Server uitgaande e-mail
Voer de e-mailserver voor uitgaande e-mail in.
 Serverpoort uitgaande e-mail
Voer de serverpoort voor uitgaande e-mail in.
 Gebruikersnaam server uitgaande e-mail
Voer de gebruikersnaam voor de IMAP-/POP-account in
 Soort authenticatie
Stel in of de IMAP-/POP-account ter controle een wachtwoord nodig heeft
 Wachtwoord uitgaande e-mail
Voer het wachtwoord van de IMAP-/POP-account in
 SSL gebruiken
Bepaal of de e-mailserver een SSL-verbinding nodig heeft
Beschikbaar voor: iOS
Exchange
Op dit tabblad kunt u de juiste instellingen voor een Microsoft Exchange-account naar een beheerd apparaat sturen,
dat aan deze taak gekoppeld is. Onthoud dat deze taak voor alle apparaten in de groep is ingesteld. Dit is belangrijk
voor het geval u informatie over de gebruikersnaam, het e-mailadres en het wachtwoord invoert.











Accountnaam
Voer de accountnaam in van de e-mailaccount van Exchange op het apparaat.
Adres Exchange-server
Voer het adres van de Exchange-server in.
SSL gebruiken
Bepaal of de Exchange-server een SSL-verbinding nodig heeft.
Aantal verstreken dagen voor e-mailsynchronisatie
Stel in van hoeveel dagen de e-mail met het apparaat gesynchroniseerd moet worden.
Gebruik certificaat
Vul het certificaat voor de Exchange-server in als de beheerder dit vereist.
Domein voor account
Stel het domein voor de Exchange-account in. Deze instelling is vereist voor Exchange-servers op locatie.
Voor Exchange online heeft u geen domein nodig.
Gebruik persoonlijke gegevens uit Identiteitsmanager
Selecteer deze optie als de Exchange-taak de informatie uit de Identiteitsmanager dient te gebruiken.
Gebruikersnaam
Voer de gebruikersnaam van de Exchange-account in.
E-mailadres
Voer het e-mailadres van de Exchange-account in.

Extra optie voor
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Toestaan of niet toestaan of gebruikers berichten van de ene account naar een andere e-mailaccount mogen
verplaatsen, berichten van een andere account naar de hoofdaccount mogen verplaatsen, of een bericht
vanaf een andere e-mailaccount mogen beantwoorden.
Sta synchroniseren van recente adressen toe
Of de account meegenomen wordt bij adressynchronisatie als de account op meerdere apparaten is
geïnstalleerd (De accountnaam moet eindigen op @icloud.com.)
Gebruik account alleen in Mail
Gebruik van andere applicaties dan Mail voor e-mailaccountbeheer toestaan of niet toestaan.
Gebruik S/MIME
Kiezen of de e-mailaccount S/MIME ondersteunt. Dit is optioneel en is alleen van toepassen op apparaten
met iOS 5 of hoger.

Extra optie voor Windows Phone-apparaten
Een Windows Phone heeft een paar extra opties om de Exchange-account op het apparaat te beheren.
 Kalender synchroniseren
Selecteer deze optie om de Exchange-kalender met het apparaat te synchroniseren.
 Contacten synchroniseren
Selecteer deze optie om de Exchange-contacten met het apparaat te synchroniseren.
 E-mail synchroniseren
Selecteer deze optie om de Exchange-e-mail met het apparaat te synchroniseren.
 Taken synchroniseren
Selecteer deze optie om de Exchange-taken met het apparaat te synchroniseren.
Webclips
Een webclip is een snelkoppeling naar een webpagina, die op het beginscherm van het iOS-apparaat staat. U kunt via
de MDM-portal een uw eigen aangepaste webclip aanmaken.







Voer een weergavenaam voor de webclip in.
Stel de URL in waarnaar de snelkoppeling verwijst.
Selecteer of de gebruiker van het apparaat de webclip kan verwijderen.
Selecteer of een vooraf gecreëerd pictogram wordt getoond.
Selecteer of de webclip in volledig scherm wordt geopend.
Upload een aangepast pictogram door op "Bestand selecteren" te klikken en naar het gewenste pictogram te
navigeren. Het geüploade pictogram mag maximaal 10 KB groot zijn.

Beschikbaar voor: iOS
Mobile Config uploaden
Met het iPhone-configuratieprogramma, een door Apple geleverde applicatie, kunt u de meeste instellingen van een
iOS-apparaat instellen en als een MobileConfig-bestand opslaan. Met zo'n bestand, dat alle instellingen bevat, kunt u
met één configuratiebestand een iOS-apparaat beheren. Door MobileConfig te gebruiken hoeft u niet meer elke
individuele instelling in de taak te definiëren.
Klik op Bestand selecteren om naar het MobileConfig-bestand te gaan en naar de portal te uploaden..
Druk op Opslaan om de upload te voltooien
Beschikbaar voor:
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Favorieten
Met deze taak verstuurt u een vast aantal favorieten naar het apparaat met Windows Mobile Standard/Professional.
Voer de weergavenaam van de website en de volledige link in. U kunt vijf favorieten in de taak instellen.
Deze favorieten zijn ingesteld voor de standaardbrowser op het apparaat. Andere browsers, zoals Opera, worden
niet ondersteund.
Beschikbaar voor: Windows Mobile Standard/Professional
Apparaat
Een Windows Mobile Standard/Professional-apparaat configureren met aanvullende instellingen voor het apparaat. U
kunt de volgende instellingen doen:
 Apparaatbeschrijving
Voer een beschrijving van het apparaat in.
 Sta verbinding met een pc toe
Sta toe of verbied dat een apparaat met Windows Mobile verbinding maakt met een pc.
 Maak verbinding met een pc met
Kies de manier waarop het apparaat met Windows Mobile verbinding met een pc maakt. Selecteer de
infraroodpoort, de seriële poort @ 115K, 19200, 38400, 57600 of de standaard USB-poort.
 Bij gebruik batterij, ga in slaapstand na
Stel in na hoeveel minuten het apparaat in slaapstand gaat. U kunt kiezen uit 1, 2, 5, 10, 15 of 30 minuten.
 Ga in slaapstand bij gebruik externe voeding
Sta toe of verbied dat het apparaat in slaapstand gaat wanneer het op externe voeding is aangesloten.
 Ga in slaapstand na
Als u toestaat dat het apparaat bij aansluiting op een externe voeding in slaapstand gaat, kies dan het aantal
minuten waarna het apparaat in slaapstand gaat. U kunt dit instellen op 1, 2, 5, 10, 15, of 30 minuten.
 APN-naam
Selecteer het APN-profiel voor het apparaat.
 Andere APN-naam
Voer de APN-naam in als u "Andere" heeft gekozen.
Beschikbaar voor: Windows Mobile Standard/Professional
Guided Access
Gebruik Guided Access om een apparaat tot één app te beperken. De gebruiker van het apparaat krijgt alleen de
applicatie te zien die in deze taak is geselecteerd. Dit kan gebruikt worden voor demo's of iOS-apparaten die slechts
voor één applicatie worden gebruikt.
Selecteer eerst de applicatie door de Bundel-ID van de applicatie in te vullen.
 Kies eerst de regio van de Store.
 Klik op Zoeken in de App Store
 Zoek de app op. U krijgt een keuzemenu met de apps die u kunt selecteren.
 De bundel-ID en de applicatienaam worden automatisch ingevuld.
Het is ook mogelijk een applicatie te gebruiken die niet beschikbaar is in de iTunes-winkel, zoals de bedrijfsapps. De
Bundel-ID van deze apps vindt u in de "Software-inventaris" van een apparaat waarop de applicatie reeds
geïnstalleerd is.
Opmerking: Er wordt een foutmelding gegeven op het apparaat als de applicatie die in de taak gespecificeerd is, niet
op het apparaat geïnstalleerd is voor de taak geactiveerd wordt. De melding "Guided Access-app niet beschikbaar.
Neem contact op met uw beheerder" wordt getoond en kan alleen gesloten worden door het apparaat te herstarten.
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Door Beheerder geactiveerde instellingen
 Aanraken
Gebruik van aanraakbesturing binnen de app toestaan of niet toestaan
 Beweging
Gebruik van bewegingsbesturing binnen de app toestaan of niet toestaan
 Volumeknoppen
Gebruik van volumeknoppen binnen de app toestaan of niet toestaan
 Zijschakelaar
Gebruik van schakelaar aan de zijkant binnen de app toestaan of niet toestaan
 Knop Slapen/Activeren
Gebruik van de knop slapen/activeren binnen de app toestaan of niet toestaan
 Automatische vergrendeling
Gebruik van de automatische vergrendeling toestaan of niet toestaan als het apparaat in de modus Guided
Access staat
 Selectie uitspreken
Gebruik van functie Selectie uitspreken binnen de app toestaan of niet toestaan
 Monogeluid
Gebruik van de functie monogeluid toestaan of niet toestaan als het apparaat in de modus Guided Access
staat
Door gebruiker geactiveerde instellingen
Bepaalde toegangsinstellingen kunnen gedeactiveerd worden binnen de modus Guided Access Deze worden door de
gebruiker van het apparaat ingesteld, maar kunnen door de taak overschreven worden. De volgende opties kunnen
gedeactiveerd worden:
 VoiceOver
Gebruik van de functie VoiceOver binnen de app toestaan of niet toestaan
 Zoomen
Gebruik van zoomfunctie binnen de app toestaan of niet toestaan
 Kleuren inverteren
Gebruik van functie kleuren inverteren binnen de app toestaan of niet toestaan
 AssistiveTouch
Gebruik van Assistive Touch-gebaren binnen de app toestaan of niet toestaan
Beschikbaar voor: (Alleen supervised modus)
Kalender op abonnement
Gebruik deze optie om de kalenders weer te geven waarop de gebruiker geabonneerd is. Dit is een alleenlezenoverzicht van een kalender, wat automatisch wordt bijgewerkt zodra er verbinding gelegd wordt.
De volgende informatie is vereist om vanaf een iOS-apparaat verbinding te leggen met de kalender op abonnement.
 Weergavenaam
Voer de weergavenaam van de account in. Deze wordt op het apparaat weergegeven als de naam van de
account
 URL
De URL van de kalender
 Gebruikersnaam
De gebruikersnaam voor dit abonnement
 Wachtwoord
Het wachtwoord voor dit abonnement
 SSL gebruiken
Kies of een SSL-verbinding vereist is om te verbinden met de "Kalender op abonnement"
Beschikbaar voor: iOS
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Onlinekalendar
Gebruik deze optie om een onlinekalender voor een iOS-apparaat te configureren. Dit kan een onlinekalender zijn
zoals Google Calendar of een lokale server die het CalDAV-protocol ondersteunt. Verifieer dat de verbinding gebruik
maakt van het CalDAV-protocol.
De volgende informatie is vereist om vanaf een iOS-apparaat via CalDAV verbinding te leggen met de onlinekalender.
 Hostnaam/IP-adres van server
Voer de servernaam of het IP-adres van de CalDAV-server in
 Poortnummer van CalDAV-server
Voer, indien vereist, het poortnummer voor de verbinding met de CalDAV-server in.
 Gebruik persoonlijke gegevens uit Identiteitsmanager
Selecteer Ja om de persoonlijke gegevens te gebruiken die beschikbaar zijn in de Identiteitsmanager
 Beschrijving account
Voor de weergavenaam van de account in (bijv. "CalDAV-bedrijfsaccount"). Deze wordt op het apparaat
weergegeven als de naam van de account
 Gebruikersnaam van account
Voer de gebruikersnaam van de account voor de onlinekalender in.
 Wachtwoord van account
Voer het wachtwoord van de account voor de onlinekalender in.
 Hoofd-URL
Voer de URL in voor de CalDAV-account
 SSL gebruiken
Kies of een SSL-verbinding vereist is om te verbinden met de CalDAV-account
Beschikbaar voor: iOS
Onlinecontactpersonen
Gebruik deze optie op de onlinecontactpersonen te synchroniseren via CardDAV is een protocol dat ontworpen is om
gebruikers toe te staan contactpersonen te openen en te delen van een online-account of een server die het CardDAVprotocol gebruikt.
De volgende informatie is vereist om vanaf een iOS-apparaat verbinding te leggen met de CardDAV-contactpersonen.


Hostnaam/IP-adres van server
Voer de servernaam of het IP-adres van de CardDAV-server in om het onlineadresboek te synchroniseren
 Poortnummer van CardDAV-server
Voer, indien vereist, het poortnummer voor de verbinding met de CardDAV-server in.
 Gebruik persoonlijke gegevens uit Identiteitsmanager
Selecteer Ja om de persoonlijke gegevens te gebruiken die beschikbaar zijn in de Identiteitsmanager
 Beschrijving account
Voer de weergavenaam van de account in. Deze wordt op het apparaat weergegeven als de naam van de
account
 Gebruikersnaam van account
Voer de gebruikersnaam van de account voor de onlinecontactpersonen in.
 Wachtwoord van account
Voer het wachtwoord van de account voor de onlinecontactpersonen in.
 Hoofd-URL
De hoofd-URL voor de CardDAV-server
 SSL gebruiken
Kies of een SSL-verbinding vereist is om te verbinden met de CardDAV-server
Beschikbaar voor: iOS
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LDAP
Gebruik deze optie op de onlinecontactpersonen te synchroniseren via een LDAP-verbinding Een LDAP-directory is
een systeem om informatie op te slaan die door het e-mailprogramma op het iOS-apparaat gebruikt wordt.
De volgende informatie is vereist om een LDAP-verbinding voor het iOS-apparaat tot stand te brengen.






Weergavenaam
Voer de weergavenaam van de account in. Deze wordt op het apparaat weergegeven als de naam van de
account
Gebruikersnaam
De gebruikersnaam van deze LDAP-account
Wachtwoord van account
Voer het wachtwoord voor deze LDAP-account in.
Hostnaam account
Voer de LDAP-hostnaam of IP-adres in.
SSL gebruiken
Kies of een SSL-verbinding vereist is om te verbinden met de LDAP-server

Zoekinstellingen
Voer de zoekinstelling voor de LDAP-server in.
 Beschrijving
Geef het zoekbereik een naam
o Bereik
o Subtree
is een zoekfunctie binnen de gehele subtree van de basisfolder
o One Level
One level is een zoekfunctie binnen alle items, één niveau onder the basisfolder
o Base
Base is een zoekopdracht in de basisfolder
 Base
Voer de locatie in van het startpunt van de zoekopdracht binnen de LDAP-boomstructuur
Beschikbaar voor: iOS
Proxyinstellingen
Gebruik deze optie om al het verkeer naar een proxyserver te leiden.
U heeft de volgende opties:







Proxy instellen
Instellen als de proxyserver een automatische authenticatiedetectie heeft, als de authenticatie handmatig gaat
of als er geen authenticatie is voor de proxyserver.
o Geen
o Handmatig
o Automatisch
Adres van proxyserver
Het serveradres van de proxyserver
Proxypoort
Poortnummer van de verbinding met de proxyserver
Proxyauthenticatie / gebruikersnaam
Gebruikersnaam voor de proxyserver
Proxywachtwoord
Wachtwoord voor de proxyserver
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URL van het autoconfiguratiebestand van de proxy
Stel een alternatief in voor als de proxy niet antwoordt. Dit gaat met een PAC-bestand. Dit PAC-bestand bevat
specifieke informatie over de proxyserver.
 Bypassen van proxy toestaan voor toegang tot captive networks
Bypassen van proxy toestaan of niet toestaan om captive networks te betreden
 Sta directe verbinding toe als PAC onbereikbaar is
Een directe (niet-proxy)verbinding toestaan of niet toestaan als de proxy en het PAC-bestand onbereikbaar
zijn
Beschikbaar voor: iOS (Alleen supervised-modus)
Internet contentfilter
Beperkte 18+ inhoud
Als deze functie ingeschakeld is, wordt er een filter voor de beheerde apparaten geconfigureerd. Daarmee wordt al het
internetverkeer door het Internet contentfilterkanaal geleid. Dat betekent dat alle webviews die in zowel apps als in
browsers als Chrome, iCab en Dolphin ingebouwd zijn, gefilterd worden.
Toegestane URL's specificeren
URL's die geblokkeerd zijn toevoegen aan de lijst "Toegestane URL's specificeren" om de gebruiker toe te staan de
geselecteerde websites te bezoeken. Om een URL toe te voegen, moet de URL met http:// of https:// beginnen.
Niet-toegestane URL's specificeren
18+ content wordt geblokkeerd door het internetfilter dat door Apple gemaakt is. Websites kunnen aan een zwarte lijst
toegevoegd worden door ze toe te voegen aan de lijst "Aanvullende niet-toegestane URL's specificeren". Om een URL
toe te voegen, moet de URL met http:// of https:// beginnen.
Alleen specifieke websites
Maak een lijst van toegestane websites aan. Websites die niet op de lijst staan, kunnen niet met het beheerde
apparaat bezocht worden. De volgende informatie wordt in de portal ingesteld:


URL
De URL van de website die op de toegestane lijst wordt geplaatst. Deze URL wordt ook als een bladwijzer in
de browser van het beheerde apparaat geplaatst.
 Bladwijzerpad
Stel het pad in waar de bladwijzer in het tabblad bladwijzers van de browser geplaatst wordt
 Titel voor bladwijzer
Geef de bladwijzer die in het tabblad bladwijzers van de browser van het beheerde apparaat geplaatst wordt
een naam
Beschikbaar voor: iOS (Alleen supervised-modus)
6.3.2

Bestand verzenden

Selecteer Bestand verzenden om een enkel bestand naar een Windows Mobile Standard/Professional-apparaat of
Android-apparaat te verzenden.
 Als het bestandstaakscherm opent, klikt u op Nieuw om een bestand aan de lijst toe te voegen.
 Klik vervolgens op Bestand selecteren om naar het gewenste bestand te bladeren.
 Zorg dat het bestandstype overeenkomt met de eisen van het besturingssysteem van het apparaat. Anders
kan het beheerde apparaat het bestand niet openen.
 Het is belangrijk om het juiste bestandspad in te voeren op het apparaat waar het bestand opgeslagen moet
worden.
 Voer het juiste pad naar de locatie op het apparaat in. Bijvoorbeeld: /sdkaart/download. Zorg ook dat de
locatie op het apparaat bestaat.
 Klik op Opslaan om het bestand te uploaden en aan de lijst toe te voegen.
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Het apparaat ontvangt het bestand wanneer het verbinding met de MDM-portal maakt.
Beschikbaar voor: , Windows Mobile Standard/Professional
6.3.3

Back-up

Met de back-uptaak kunt u een back-up van de gegevens of contacten op een apparaat met Windows Mobile maken.
 Selecteer Back-up maken van contactpersonen om een back-uptaak te maken voor alleen de contactpersonen.
Als u dit niet aanvinkt, maakt de taak een back-up van de geselecteerde gegevens op het apparaat.
 Voer de map in waarvan u een back-up wilt maken, bijvoorbeeld /mijn documenten/.
 Kies wanneer de back-up gemaakt moet worden. Dit kan ofwel altijd zijn ofwel wanneer een nieuwere versie van
de gegevens op het apparaat beschikbaar is.
 Vink Back-up maken van submappen aan om de submappen toe te voegen van de folders waarvan een back-up
gemaakt wordt.
Maak een map aan om de gegevens waarvan een back-up gemaakt is, op het apparaat terug te zetten.
Bij het terugzetten van gegevens worden de originele bestanden in deze map op het apparaat overschreven. Maak
een submap aan voor het terugzetten van de bestanden waar een back-up van is gemaakt, als u dit wilt voorkomen.
Bijvoorbeeld: \Mijn Documenten\Herstellen\. De gebruiker van het apparaat kan de verschillende bestanden handmatig
naar de gewenste map verplaatsen.
Beschikbaar voor: Windows Mobile Standard/Professional
6.3.4

Enterprise App Store

Zie hoofdstuk 8 op pagina 48 voor meer informatie.
6.3.5

Positiebepaling

Een Positiebepaling-taak aanmaken en aan een Android of iOS-apparaat koppelen, verschaft informatie bij
benadering over de locatie van het apparaat. De locatie wordt bepaald met de Cell-ID van de zender van de mobiele
telefoon. Op het overzichtsscherm van het apparaat kunt u op een kaart bij benadering de locatie van het beheerde
apparaat zien. Klik op Opslaan om de taak op te slaan.
Deze gegevens worden door de Afaria-client verzameld en verstuurd. De gegevens worden verstuurd met de
eerstvolgende "Heartbeat" van Afaria.
Beschikbaar voor: en
6.3.6

Verbruiksmonitor

Een Verbruiksmonitor-taak aanmaken en aan een Android or iOS-apparaat koppelen. Hiermee krijgt u informatie over
het gegevensverbruik en het belgedrag van de beheerde apparaten. Op het overzichtsscherm van het apparaat ziet u
een grafisch overzicht van de verzamelde informatie. De Verbruiksmonitor verzamelt maximaal twee maanden
informatie. Deze gegevens zijn alleen in te zien binnen de portal door een apparaat toe te voegen aan de groep de die
Verbruiksmonitor-taak ontvangt.
Een Verbruiksmonitor-taak verzamelt automatisch informatie over de locatie van het apparaat (Positiebepalingtaak). Houd daar rekening mee als u een Verbruiksmonitor-taak aanmaakt. In de disclaimer in de portal staat een
extra waarschuwing hierover.
Deze gegevens worden door de Afaria-client verzameld en verstuurd. De gegevens worden verstuurd met de
eerstvolgende "Heartbeat" van Afaria.
Beschikbaar voor: en
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Content Store

Zie hoofdstuk 9 op pagina 52 voor meer informatie.
6.3.8

Antivirus

Maak een Antivirus-taak aan om de beveiliging van de beheerde apparaten te vergroten. Met de antivirustaak kunt u
een apparaat tot een virusscan dwingen. De scan controleert het beheerde Android-apparaat, maakt een rapport en
verwijdert kwaadaardige software.
Open het apparaat vanuit het Apparaten-overzicht en selecteer Antivirus. Hier ziet u een rapport met de meest
recente scanresultaten en eventueel een overzicht van de problemen die de scan is tegengekomen.
 Planner
Met de planner kunt u een of meerdere dagen selecteren waarop de scan op het apparaat wordt uitgevoerd.
U kunt ook een dagelijkse scan instellen. Deze scan vindt plaats bij de eerste verbinding met de portal.
 Schilden
Door schilden te activeren, kunt u de beveiliging van de apparaten te verbeteren. Momenteel zijn de volgende
schilden beschikbaar:
 Scan nieuwe apps
Met deze optie wordt een app meteen na de installatie gescand. Als het antivirusprogramma een virus of
malware ontdekt, vraagt het de gebruiker om dit op te lossen.
 Activeer Bestandsinspectie
Met deze optie kunt u de geheugenkaart op kwaadaardige installatiebestanden scannen.
 Onbekende bron blokkeren
Door deze optie te selecteren, kunt u de optie Onbekende bron blokkeren, zodat de gebruiker alleen
programma's uit de Google Play Store kan installeren.
 USB debugging uitschakelen
Met deze optie kunt u de optie USB-fouten opsporen uitschakelen, De optie USB debugging wordt meestal
gebruikt door ontwikkelaars en kan een beveiligingsrisico vormen voor Android-apparaten.
 Activeer Veilig surfen
Activeer Veilig surfen om websites te blokkeren die een bekend veiligheidsrisico zijn. Gebruik
http://www.brightcloud.com/ om te controleren of een website betrouwbaar is.
U kunt ook een zwarte of witte lijst gebruiken wanneer u de optie veilig surfen selecteert. Met een zwarte/witte lijst kunt
u bepaalde websites blokkeren (zwarte lijst) of alleen bepaalde websites toestaan (witte lijst).
Dit werkt alleen met de standaardbrowser op Android. Op andere browsers, zoals Opera, Firefox of Chrome, heeft
het geen effect. Deze browsers kunnen de websites op de zwarte of witte lijst nog steeds openen.
Beschikbaar voor:
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6.4 Stap 4: Groepen aan een taak toewijzen
Wijs de taak aan een geselecteerd aantal apparaten toe door de groep te kiezen waartoe dit apparaat of deze
apparaten behoren.
Selecteer de groep(en) uit de Beschikbare groepen aan de rechterkant en verplaats ze naar het venster
Toegewezen groepen.
Klik op Volgende om naar stap 5 te gaan.
De gebruikers van de apparaten zullen de taak met de volgende Heartbeat ontvangen.

6.5 Stap 5: Algemene taakinformatie
Aan het eind van de taakconfiguratie kunt u de Naam en Beschrijving van de taak inzien/bewerken.
Zet Activeren op Ja (de standaardwaarde is Nee) om deze taak direct na het opslaan te activeren.
Zet Trigger sturen op Ja (de standaardwaarde is Nee) om de ondersteunde apparaten de taak onmiddellijk te laten
uitvoeren.
Klik op

Opslaan om de taak op te slaan.
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7 Samsung KNOX-container
Beschikbaar voor:
Samsung KNOX is een manier om zakelijke en privégegevens op een mobiel apparaat te scheiden door een
beveiligde container op het apparaat aan te maken. Deze container werkt als een tweede apparaat in het apparaat. De
portal biedt een manier om deze veilige container van één punt uit te beheren.

7.1 Een KNOX-container aanmaken
Voordat u een KNOX-container aanmaakt, moet u eerst in de portal de licentiesleutel voor KNOX instellen







Klik op Account in de navigatiebalk
Selecteer Klant
Het scherm Klantoverzicht wordt geopend
Selecteer het tabblad Certificaten en Licenties
Voer de licentiesleutel van Samsung KNOX in.
U kunt de licentiesleutels bij Samsung verkrijgen.

De volgende stap bij het aanmaken van een KNOX-container is het aanmaken van een KNOX-taak.

7.2 Maak een KNOX-configuratietaak aan
Wanneer het beheerde apparaat een KNOX-configuratietaak ontvangt, wordt de beveiligde container op het apparaat
aangemaakt. U kunt de volgende instellingen voor de beveiligde container instellen:
Raadpleeg de Android App-handleiding voor meer informatie over het aanmaken van een beveiligde KNOXcontainer op het apparaat






Open Taken in het menu
Klik op Nieuw om een nieuwe taak toe te voegen
Kies het taaktype
Selecteer Android
Klik op Volgende

Gebruik de configuratie-opties onder de Selecteer configuratieopties KNOX-container
7.2.1

Wachtwoord

Stel een wachtwoordbeleid voor de KNOX-container in. Dit wachtwoord is nodig om toegang tot de KNOX-container te
krijgen. U heeft de beschikking over de volgende instellingen om de veiligheid van het wachtwoord te verzekeren:
 Time-out voor de KNOX-container
Instellen na hoeveel tijd de KNOX-container opnieuw om het wachtwoord vraagt
 Maximumaantal mislukte pogingen
Stel in hoeveel keer de gebruiker van het apparaat een fout kan maken voordat de beveiligde container
vergrendeld wordt.
 Minimale lengte
Stel de minimale lengte van het wachtwoord in.
 Kwaliteit wachtwoord
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7.2.2

De kwaliteit van het wachtwoord instellen. De mogelijkheden zijn:
o alfanumeriek
o symbool vereist
Minimumaantal cijfers en symbolen
Stel het minimale aantal cijfers en symbolen in, die in het wachtwoord moet voorkomen.
Maximumaantal keer dat een teken voorkomt
Stel in hoe vaak een teken maximaal in een wachtwoord mag voorkomen.
Maximumaantal keer dat een reeks tekens voorkomt
Stel in hoe vaak een reeks tekens maximaal in een wachtwoord mag voorkomen.
Maximumaantal keer dat een reeks cijfers voorkomt
Stel in hoe vaak een reeks cijfers maximaal in een wachtwoord mag voorkomen.
Geldigheid wachtwoord in dagen
Stel in na hoeveel dagen een wachtwoord verloopt.
Geblokkeerde oude wachtwoorden
Stel het aantal eerder gebruikte wachtwoorden in dat afgewezen zal worden.
Minimumaantal veranderde tekens
Stel in hoeveel tekens in het wachtwoord minimaal veranderd moeten worden voordat het als nieuw
wachtwoord geldt.
Optie wachtwoord tonen
Stel in of het wachtwoord zichtbaar of verborgen is, wanneer dit op het apparaat wordt ingevoerd.
Exchange

Op dit tabblad kunt u de juiste instellingen voor een Microsoft Exchange-account naar de beveiligde container op het
beheerde apparaat sturen, die aan deze taak gekoppeld is. Onthoud dat deze taak voor alle apparaten in de groep is
ingesteld. Dit is belangrijk voor het geval u informatie over de gebruikersnaam, het e-mailadres en het wachtwoord
invoert.
 Adres Exchange-server
Voer het adres van de Exchange-server in.
 Domein
Stel het domein voor de Exchange-account in. Deze instelling is verplicht.
 Gebruik persoonlijke gegevens uit Identiteitsmanager
Selecteer deze optie als de Exchange-taak de informatie uit de Identiteitsmanager dient te gebruiken.
 E-mailadres
Voer het e-mailadres van de Exchange-account in.
 Gebruikersnaam
Voer de gebruikersnaam van de Exchange-account in.
 Wachtwoord
Voer het wachtwoord van de Exchange-account in.
 Accountnaam
Voer de accountnaam in van de e-mailaccount van Exchange op het apparaat.
 Alle certificaten accepteren
Vul het certificaat voor de Exchange-server in als de beheerder dit vereist.
 SSL gebruiken
Bepaal of de Exchange-server een SSL-verbinding nodig heeft.
 Aantal verstreken dagen voor e-mailsynchronisatie
Stel in van hoeveel dagen de e-mail met het apparaat gesynchroniseerd moet worden.
 Trillen bij e-mailnotificatie
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Stel in of het beheerde apparaat altijd of nooit trilt wanneer het een e-mail ontvangt.
Handtekening
Stel de handtekening voor de Exchange-account in. Deze wordt in elke e-mail gezet die de gebruiker van het
apparaat vanuit de beveiligde container verstuurt.
Begin piekuren
Stel in wanneer de piekuren beginnen.
Einde piekuren
Stel in wanneer de piekuren eindigen.
Synchroniseren tijdens piekuren
Stel in hoe tijdens piekuren wordt gesynchroniseerd.
Synchroniseren buiten piekuren
Stel in hoe buiten piekuren wordt gesynchroniseerd.
Blijf synchroniseren tijdens roaming
Stel in of de e-mailaccount handmatig wordt gesynchroniseerd of dat de mobiele instellingen van het apparaat
worden gebruikt.
E-mail binnenhalen
Stel in of alleen de kop of een bepaald aantal KB's van het bericht worden binnengehaald.
Kalender synchroniseren
Selecteer deze optie om de Exchange-kalender met het apparaat te synchroniseren.
Synchroniseer de laatste
Stel in hoeveel weken op de kalender met het apparaat gesynchroniseerd moeten worden.
Contacten synchroniseren
Selecteer deze optie om de Exchange-contacten met het apparaat te synchroniseren.
Instellen als standaardaccount
Stel de account in de beveiligde container als standaardaccount in.
Beperkingen

U kunt in de beveiligde container een paar beperkingen instellen. U heeft de volgende beperkingen tot uw beschikking:
 Uitwisselingslijst
Activeer of deactiveer de mogelijkheid om gegevens met andere applicaties in de beveiligde container te
delen.
 Camera
Activeer of deactiveer het gebruik van de camera in de beveiligde container.
 Toetsenbord
Stel het voorkeurstoetsenbord in de beveiligde container in.
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7.2.4

VPN

Maak eerst een VPN-profiel aan, voordat u de VPN-verbinding in de KNOX-container gebruikt. Deze instellingen zijn
voor elke VPN-verbinding anders en zijn op bij de systeembeheerder op locatie te verkrijgen.
Vink eerst aan of de VPN-verbinding de FIPS-standaard gebruikt.
Selecteer vervolgens Nieuw om een VPN-profiel in te stellen. Voor het opzetten van de VPN-verbinding heeft u de
volgende instellingen tot uw beschikking:
 Naam
Stel de naam van het VPN-profiel in.
 Server
Stel het serveradres van de VPN-verbinding in.
 Authenticatie
Stel in of de VPN-verbinding authenticatie nodig heeft.
 Gebruikersnaam
Stel de gebruikersnaam van de VPN-verbinding in.
 Wachtwoord
Stel het wachtwoord van de VPN-verbinding in.
 Authenticatiemethode
Stel de authenticatiemethode in die de verbinding gebruikt De authenticatiemethode voor de "vooraf gedeelde
sleutel" is beschikbaar.
 Vooraf gedeelde sleutel
Stel de vooraf gedeelde sleutel van de VPN-verbinding in.
 IKE-identiteit
Stel de authenticatiemethode van de IKE VPN-verbinding in. U kunt deze instellen op automatisch, IP-adres,
domeinnaam, e-mailadres of een identificatiesleutel.
 Waarde IKE-identiteit
Stel de waarde in die voor de verbinding wordt verwacht.
 Back-upserver
Stel het adres voor de back-upserver van de VPN-verbinding in.
 IKE-versie
Voer in of de VPN-verbinding IKE-versie 1 of 2 gebruikt.
 IKE-modus fase 1
U kunt de IKE-modus fase 1 op "gewoon" (standaard) of "agressief" instellen. "Agressief" wordt gebruikt voor
mobiele apparaten die vaak van IP-adres veranderen.
 Dead peer detection
Stel in of de VPN-verbinding "Dead peer detection" gebruikt. Hiermee wordt gecontroleerd of de VPNverbinding nog actief is en kan een "dode" verbinding opnieuw geactiveerd worden.
 Perfect forward Secrecy
Stel in of de VPN-verbinding de optie "Perfect forward Secrecy" gebruikt.
 Suite-B-algoritme
Stel in of de VPN-verbinding het suite-B-algoritme gebruikt. U kunt deze instellen op GCM-128, GCM-256,
GMAC-128 of GMAC-256.
 Diffle-Hellman
Selecteer de juiste groep voor de VPN-verbinding als deze de Diffle-Hellmanmethode gebruikt.
Nadat u het VPN-profiel heeft ingesteld, kunt u een VPN-profiel voor alle applicaties of voor bepaalde applicaties
instellen.
 Klik op "Nieuw" om het VPN-profiel voor alle applicaties in te stellen.
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Selecteer het VPN-profiel van uw keuze.
Stel in of de VPN-verbinding de split-tunnel gebruikt. Hiermee wordt het verkeer gesplitst, zodat de zakelijke
applicaties de VPN-verbinding gebruiken en de browser de normale verbinding.
Klik op Opslaan om het VPN-profiel op te slaan

Klik op Nieuw om het VPN-profiel voor specifieke applicaties binnen de veilige container in te stellen.
 Selecteer het VPN-profiel.
 Open de Google Play Store om de gewenste app te selecteren. Selecteer in de adresbalk van de browser het
deel van de URL na "id=" tot aan de "&". Voor MobiDM is de volledige URL bijvoorbeeld:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veliq.MobiDM&feature=search_result#?t=W251bGwsMSw
yLDEsImNvbS52ZWxpcS5Nb2JpRE0iXQ.
 Het gedeelte dat u moet selecteren en kopiëren, is "com.veliq.MobiDM". Dat is de naam van het pakket en
kan in het veld Pakketnaam geplakt worden.
7.2.5

Browser

U kunt de standaardbrowser in de beveiligde container zo instellen dat deze beter beveiligd is. U heeft de volgende
opties:
 Cookies
Sta toe of verbied het gebruik van cookies in de standaardbrowser.
 Formulieren
Sta toe of verbied de automatische invulfunctie voor webformulieren.
 Javascript
Sta toe of verbied Javascript op websites.
 Pop-ups
Pop-ups op websites toestaan of niet toestaan.
7.2.6

Applicatie

Geselecteerde applicaties binnen de veilige container blokkeren. Voer de pakketnaam van de applicatie in of gebruik
de knop App uploaden.
Open de Google Play Store om de app te selecteren die u wilt blokkeren. Ga naar de adresbalk van de browser en
selecteer het deel van de URL dat begint na "id=" tot aan de "&"
(voor MobiDM is de volledige URL bijvoorbeeld:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veliq.MobiDM&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm
NvbS52ZWxpcS5Nb2JpRE0iXQ.
Het deel dat u moet selecteren en kopiëren is "com.veliq.MobiDM".
Plak de pakketnaam in het veld Pakketnaam.

7.3 Maak een Enterprise App Store voor de KNOX-container aan
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Selecteer Android als het besturingssysteem waarop de taak betrekking heeft.
Klik op Volgende
Voer een naam en beschrijving voor de taak in.
Selecteer Ja, want dit is een KNOX-containertaak.
Klik op Volgende
Configureer de taak.
Klik op Opslaan

U kunt alleen applicaties in de container installeren die door Samsung zijn ondertekend. Zorg dat de applicatie
ondertekend wordt voordat u hem naar de container uploadt.
7.3.1

MobiDM App binnen de KNOX-container

Het is alleen mogelijk apps te installeren die door Samsung binnen de KNOX-container ondertekend zijn. Voer de
volgende stappen uit om de ondertekende MobiDM-app binnen de beveiligde container te installeren:













Download eerst de ondertekende MobiDM-app. Dit APK-bestand is beschikbaar op INSERT LINK
Maak een Enterprise App store-taak aan voor KNOX zoals beschreven in het vorige hoofdstuk
Configureer de taak door op Toevoegen te klikken
Voer de applicatienaam in en voeg een beschrijving toe
Klik op Bestand selecteren en blader naar de plaats waar het APK-bestand opgeslagen is
Selecteer Open en klik op Opslaan
Sla de taak op
Selecteer de taak
Kies Aan groep koppelen
Selecteer de groep(en) en plaats ze in Gekoppelde groepen.
Sluit het scherm Aan groep koppelen.
Klik op Activeren om de taak te activeren voor de zojuist gekoppelde groepen

De eerstvolgende keer dat het apparaat een "heartbeat" ontvangt, heeft de gebruiker de optie om de applicatie te
installeren. Raadpleeg de Android App-handleiding voor meer informatie over het aanmeldingsproces binnen de
beveiligde container.
7.3.2

Activeer de MobiDM-app in de KNOX-container

Na installatie van de MobiDM-app binnen de beveiligde container, is de volgende stap het configureren van de app.
Deze stap wordt op het apparaat uitgevoerd, maar moet door de beheerder binnen de portal voorbereid worden. De
volgende optie is beschikbaar.
Eén apparaat
 Ga naar Apparaten
 Open het geselecteerde apparaat
 Open de tab "Apparaataanmelding"
 Klik op "Verstuur KNOX-aanmelding per e-mail"
 Nu wordt er een e-mail naar de gebruiker van het apparaat verstuurd. Het bericht bevat een link die de
applicatie configureert als hij van binnen de container geopend wordt
Vereist: Een ingevuld e-mailadres in het Apparaatprofiel
Meerdere apparaten
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Ga naar Groepen
Selecteer de groep
Klik op Groepsacties
Open de "Verstuur KNOX-aanmelding per e-mail"
Klik op Verzenden
Nu wordt er een e-mail naar alle gebruiker van het apparaat binnen de groep verstuurd. Het bericht bevat een
link die de applicatie configureert als hij van binnen de container geopend wordt

Vereist: Een ingevuld e-mailadres in het Apparaatprofiel

7.4 Een taak voor de KNOX Enterprise Content Store aanmaken
De content moet via een taak worden verstuurd, voordat het beheerde apparaat deze ontvangt. Voordat de beveiligde
container content kan ontvangen, moet hij de ondertekende MobiDM-app hebben. U kunt deze app met de Enterprise
App Store voor de KNOX-container versturen. Nadat u dit heeft gedaan, doorloopt u de volgende stappen om de
content naar de beveiligde container te versturen.
 Ga naar Taken
 Kies
 Selecteer Content Store als taaktype
 Klik op Volgende
 Selecteer Meerdere besturingssystemen als besturingssysteem
 Klik op Volgende
 Voer een logische naam en beschrijving voor het item in.
 Selecteer Ja, want dit is een KNOX-containertaak.
 Klik op Volgende
 Selecteer de gewenste beschikbare content en verplaats die naar de kolom Gekoppelde Content
 Klik op Opslaan om de taak op te slaan
 Selecteer de taak
 Kies Aan groep koppelen
 Selecteer de groep(en) en plaats ze in Gekoppelde groepen.
 Sluit het scherm Aan groep koppelen.
 Klik op Activeren om de taak te activeren voor de zojuist gekoppelde groepen
De gebruikers van de apparaten zullen de content met de volgende Heartbeat ontvangen.
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8

Enterprise App Store

De portal biedt de klantbeheerder veel meer dan alleen een appcatalogus. De portal geeft de beheerder van de klant
een volledig pakket aan functionaliteiten voor het beheer van mobiele applicaties, zodat hij de groeiende vraag naar
beheerde mobiele applicaties aankan.
De applicaties worden verspreid door middel van een taak voor de Enterprise App Store. In dit hoofdstuk worden de
opties voor elk besturingssysteem tot in detail besproken.

8.1 Een taak voor de Enterprise App Store aanmaken
-

8.2

Open Taken in het menu
Klik op Nieuw om een nieuwe taak toe te voegen
Kies de Enterprise App Store als taaktype
Klik op Volgende
Selecteer het besturingssysteem waarop de taak betrekking heeft.
Klik op Volgende
Configureer de taak.
Klik op Volgende
Koppel de taak aan een bestaande groep
Klik op Volgende
Voer een naam en beschrijving voor de taak in.
Kies Activeren. Deze optie is alleen beschikbaar als er ten minste één groep aan de taak gekoppeld is.
Kies Trigger verzenden om verbinding te leggen met de apparaten in de groep. Alleen iOS- en Androidapparaten kunnen zo'n trigger ontvangen.
Klik op Opslaan

iOS

De Enterprise App Store voor iOS-apparaten is in twee delen verdeeld, namelijk de bedrijfsapps en de aanbevolen
apps. Nadat het apparaat de taak heeft ontvangen, worden de apps in de Enterprise App Store van de MDM-app voor
iOS gezet. De gebruikers van de apparaten zullen de taak met de volgende Heartbeat ontvangen.
Apps van de Enterprise App Store
 Klik op Nieuw om een app toe te voegen
 Voer vervolgens een naam voor de geselecteerde app in.
 U kunt eventueel ook een beschrijving van de app toevoegen.
 Upload vervolgens het desbetreffende IPA-bestand (max. 200 MB!).
 Vink het betreffende vakje aan als u de app verplicht wilt maken.
 Herhaal deze stappen als u meer apps aan de App Store wilt toevoegen.
Aanbevolen apps
Gebruik de Aanbevolen apps om de gebruiker van het apparaat een app in de iTunes App Store aan te bevelen. De
gebruiker van het apparaat ziet de aanbevolen apps in de MDM-app. Wanneer de gebruiker de app selecteert, wordt
de iTunes App Store geopend, zodat de gebruiker van het apparaat de app kan installeren. De gebruiker van het
apparaat moet een Apple-ID hebben om de iTunes Store te kunnen gebruiken.

Handleiding klantenportal







49

Kies eerst de regio van de Store.
Klik op "Zoeken in de App Store"
Zoek de app op. U krijgt een keuzemenu met de apps die u kunt selecteren.
De App-ID en de naam van de applicatie worden automatisch ingevuld.
U kunt eventueel ook een beschrijving van de app toevoegen.
Vink het betreffende vakje aan als u de app verplicht wilt maken.

Verwijderen
Selecteer een app en klik op "Verwijderen" om de betreffende app te verwijderen.
Alleen voor ervaren gebruikers:
Een IPA-bestand is een soort zip-bestand. Als u wilt controleren of een IPA-bestand het benodigde pictogram bevat,
verandert u de bestandsextensie gewoon van .ipa in .zip. Meestal kunt u het bestand dan openen om te controleren of
het een pictogram bevat.
Verander de extensie weer in .ipa om het bestand aan de App Store toe te voegen.

8.3

Android

De Enterprise App Store voor Androidapparaten is ook in twee delen verdeeld, namelijk de bedrijfsapps en de
aanbevolen apps. Nadat het apparaat de taak heeft ontvangen, worden de apps in de Enterprise App Store in de
Android MDM-app geplaatst. De gebruikers van de apparaten zullen de taak met de volgende Heartbeat ontvangen.
Apps van de Enterprise App Store
 Klik op Nieuw om een app toe te voegen
 Voer vervolgens een naam voor de geselecteerde app in.
 U kunt eventueel ook een beschrijving van de app toevoegen.
 Upload vervolgens het desbetreffende APK-bestand (max. 200 MB!).
 Vink het betreffende vakje aan als u de app verplicht wilt maken.
 Herhaal deze stappen als u meer apps aan de App Store wilt toevoegen.
Aanbevolen Apps
Met de aanbevolen apps kunt u een app uit de Google Play Store aan de gebruiker van het apparaat aanraden. De
gebruiker van het apparaat ziet de aanbevolen apps in de MDM-app. Wanneer de gebruiker de app selecteert, wordt
de Google Play Store geopend, zodat de gebruiker van het apparaat de app kan installeren. De gebruiker van het
apparaat moet een Google-account hebben om de Google Play Store te kunnen gebruiken.
• Klik op "Zoeken in de App Store"
• Zoek de app en een keuzemenu toont de apps die geselecteerd kunnen worden
• De Market-ID en de applicatienaam worden automatisch ingevuld
• Er is een optie om een beschrijving voor de app toe te voegen
• Vink het betreffende vakje aan als u de app verplicht wilt maken
Verwijderen
Selecteer een app en klik op "Verwijderen" om de betreffende app te verwijderen.

8.4

Windows Phone

De Enterprise App Store voor Windows Phone is een manier om de beheerde apparaten applicaties aan te bevelen
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Aanbevolen Apps
Gebruik de Aanbevolen apps om de gebruiker van het apparaat een app in de Microsoft Apps and Games Store aan te
bevelen. De gebruiker van het apparaat ziet de aanbevolen apps in de MDM-app. Als een app geselecteerd wordt,
wordt de Microsoft Apps en Games Store geopend en kan de gebruiker van het apparaat de app installeren. De
gebruiker van het apparaat moet een Microsoft-account hebben om gebruik te kunnen maken van de Microsoft Apps
en Games Store.
 Kies eerst de regio van de Store.
 Klik op "Zoeken in de App Store"
 Zoek de app op. U krijgt een keuzemenu met de apps die u kunt selecteren.
 De GUID en de applicatienaam worden automatisch ingevuld.
 U kunt eventueel ook een beschrijving van de app toevoegen.
 Vink het betreffende vakje aan als u de app verplicht wilt maken.
Verwijderen
Selecteer een app en klik op "Verwijderen" om de betreffende app te verwijderen.

8.5 Windows Mobile
Met de Enterprise App Store voor Windows Mobile Standard/Professional kunt u applicaties naar de beheerde
apparaten sturen.








Klik op Nieuw om een app toe te voegen
Voer vervolgens een naam voor de geselecteerde app in.
U kunt eventueel ook een beschrijving van de app toevoegen.
Upload vervolgens het desbetreffende CAB-bestand (max. 200 MB!).
Selecteer "Stille installatie", zodat de installatie op de achtergrond zonder tussenkomst van de gebruiker
plaatsvindt.
Vink het betreffende vakje aan als u de app verplicht wilt maken.
Herhaal deze stappen als u meer apps aan de pastores wilt toevoegen.

Verwijderen
Selecteer een app en klik op "Verwijderen" om de betreffende app te verwijderen.

Handleiding klantenportal

51

8.6 Koppel de taak voor de Enterprise App Store aan een groep
Voor u met de taak apps naar het apparaat kunt versturen, moet de taak aan een groep gebruikers worden gekoppeld.
 Selecteer de taak
 Kies Aan groep koppelen
 Selecteer de groep(en) en plaats ze in Gekoppelde groepen.
 Sluit het scherm Aan groep koppelen.
 Klik op Activeren om de taak te activeren voor de zojuist gekoppelde groepen
De gebruikers van de apparaten zullen de taak met de volgende Heartbeat ontvangen.
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9

Content Store

De gebruiker van het apparaat heeft zakelijke content nodig en moet op elk moment bij deze informatie kunnen. Met de
Enterprise Content Store kunt u op een veilige manier de content naar de beheerde apparaten versturen. De
beheerder van de klant kan documenten, multimediacontent en nieuwsberichten naar bepaalde groepen in de
organisatie versturen en voor de gebruiker van het apparaat een centraal toegangspunt creëren om veilig toegang tot
ondernemingsgegevens te krijgen.
De Enterprise Content Store biedt 50 MB opslag.

9.1 Stap 1: Kies het contenttype
Klik op Nieuw om nieuwe content voor de Content Store toe te voegen. U kunt de volgende soorten content
versturen:

Nieuwsberichten

Mediabestanden of URL’s

Office-documenten
9.1.1






Nieuwsberichten
Kies de optie Nieuwsbericht om een nieuw bericht toe te voegen en kies Volgende
Geef het bericht een logische naam en beschrijving.
Kies Volgende
Met een RTF-editor kunt u het nieuwsbericht eenvoudig opmaken. De werkbalk heeft knoppen waarmee u
een link of een op een link gebaseerde afbeelding in het nieuwsbericht kunt invoegen.
Klik op Opslaan om het document op te slaan en het venster te sluiten.

Zorg dat u de tekst eerst in een platte-teksteditor plakt, zoals Kladblok of Text Edit, en als platte tekst opslaat voordat u
de tekst naar de RTF-editor kopieert. Zo voorkomt u dat onnodige codes uit een Word-document worden gekopieerd.
9.1.2









Mediabestanden of URL’s
Kies de optie Mediabestanden of URL’s om een media-item toe te voegen.
Klik op Volgende
Voer een logische naam en beschrijving voor het item in.
Klik op Volgende
Kies eerst of dit item een URL of een bestand is.
Kies de mediasoort: afbeelding of video.
Voer de URL in of blader naar het bestand dat geüpload moet worden met de knop Bladeren.
Klik op Opslaan om het document op te slaan en het venster te sluiten.

Het aantal of de grootte van de bestanden die kunnen worden geüpload, hangt af van de beschikbare ruimte. De
beschikbare ruimte is te zien in het Enterprise Content Store-overzichtsscherm.
9.1.3




Office-documenten
Kies de optie Office-documenten om een Word, Excel, PowerPoint, pfdf of tekstdocument als item toe te
voegen,
Klik op Volgende
Voer een logische naam en beschrijving voor het item in.
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Klik op Volgende
Gebruik de knop Bestand selecteren om een Office-document te uploaden
Klik op Opslaan om het document op te slaan en het venster te sluiten.

Zorg dat de bestanden die u selecteert, op het beoogde apparaat ondersteund worden. Raadpleeg de begeleidende
documentatie van het beoogde apparaat voor de ondersteunde bestandstypen.

9.2 Content verspreiden
De content moet via een taak worden verstuurd, voordat het beheerde apparaat deze ontvangt.
 Ga naar Taken
 Kies Nieuw
 Selecteer Content Store als taaktype
 Klik op Volgende
 Selecteer Meerdere besturingssystemen als besturingssysteem
 Klik op Volgende
 Selecteer de gewenste beschikbare content en verplaats die naar de kolom Gekoppelde Content
 Klik op Volgende
 Koppel de taak aan een bestaande groep
 Klik op Volgende
 Voer een naam en beschrijving voor de taak in.
 Kies Activeren. Deze optie is alleen beschikbaar als er ten minste één groep aan de taak gekoppeld is.
 Kies Trigger verzenden om verbinding te leggen met de apparaten in de groep. Alleen iOS- en Androidapparaten kunnen zo'n trigger ontvangen.
 Klik op Opslaan
De gebruikers van de apparaten zullen de content met de volgende Heartbeat ontvangen.
Beschikbaar voor:
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10

Rapporten

Rapporten in de portal is een geweldige manier om grote hoeveelheden informatie te filteren en weer te geven. De
beheerder van een klant kan deze gegevens gebruiken om de apparaten te beheren en maandelijkse rapporten op te
stellen.









Selecteer Rapporten in het menu.
Hiermee wordt een overzicht van de beschikbare rapporten geopend.
Selecteer een rapport en kies Voorvertoning.
Het scherm Rapport bekijken opent
Op dit scherm worden bij wijze van voorvertoning tien vermeldingen getoond.
Klik op Exporteren om het volledige rapport te genereren
De browser vraagt of u "Rapport.xls" wilt downloaden.
Sla het bestand op en open het om het volledige rapport te bekijken.

U kunt een rapport ook rechtstreeks vanuit het rapportenoverzicht exporteren.
- Selecteer een rapport.
- Klik op Exporteren
- De browser vraagt of u "Rapport.xls" wilt downloaden.
- Sla het bestand op en open het om het volledige rapport te bekijken.

10.1 Voorgeprogrammeerde rapporten gebruiken
De portal biedt een aantal vooraf gedefinieerde rapporten die informatie voor de beheerder bieden. De volgende
voorgeprogrammeerde rapporten zijn beschikbaar:










Alle apparaten
Dit rapport geeft een lijst van alle beschikbare apparaten van een klant. Hieronder bevinden zich ook de
apparaten die nog niet zijn uitgerold. Het rapport toont de gebruikersnaam, voornaam, tweede voornaam,
achternaam, mobiel nummer, afdeling, contract, datum van laatste verbinding, besturingssysteem, emailadres en de aanmaakdatum van het apparaat.
Actieve apparaten
Dit rapport is vergelijkbaar met het vorige, behalve dat alleen de apparaten die in de portal uitgerold zijn
worden weergegeven. In het rapport kunt u het volgende zien: gebruikersnaam, voornaam, tweede voornaam,
achternaam, mobiel nummer, afdeling en besturingssysteem van het apparaat.
Apparaten gerangschikt op aanmaakdatum
Dit is een overzicht van de apparaten en de datum waarop ze in de portal zijn aangemaakt of eraan zijn
toegevoegd. In het rapport kunt u het volgende zien: gebruikersnaam, voornaam, tweede voornaam,
achternaam, mobiel nummer, afdeling, besturingssysteem en datum waarop het apparaat is aangemaakt.
Aanmaakdatum van apparaten die nog niet zijn uitgerold
Dit is een overzicht van apparaten die nog niet in de portal zijn geactiveerd en de datum waarop ze in de
portal zijn aangemaakt of eraan zijn toegevoegd. In het rapport kunt u het volgende zien: gebruikersnaam,
voornaam, tweede voornaam, achternaam, mobiel nummer, afdeling en besturingssysteem van het apparaat.
Jailbroken apparaten
Bij iOS-apparaten wordt hier een lijst gegeven met apparaten die “jailbroken” zijn. Een “jailbroken” apparaat
kan een beveiligingsrisico vormen en niet op de juiste manier worden beheerd en ondersteund. In het rapport
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kunt u het volgende zien: gebruikersnaam, voornaam, tweede voornaam, achternaam, mobiel nummer,
afdeling en besturingssysteem van het apparaat.
Verbruiksmonitor
Dit is een overzicht van de gegevens van de verbruiksmonitor, die door de verbruiksmonitortaak zijn
verzameld. Het rapport zal weergeven wat voor soort gegevens zijn gebruikt:
o de gebruikersnaam van het apparaat, het besturingssysteem van het apparaat
o de hoeveelheid bytes die door het apparaat zijn verzonden
o de hoeveelheid bytes die door het apparaat zijn ontvangen
o de datum waarop de gegevens zijn verzameld
o de duur van het gesprek
o het land waarin het gesprek werd gevoerd
o of de gebruiker werd gebeld of zelf belde
o het nummer van degene die gebeld werd

10.2 Een aangepast rapport aanmaken
Volg de onderstaande stappen om een aangepast rapport aan te maken:
 Klik op Nieuw om een aangepast rapport aan te maken
 Het scherm “Rapport toevoegen” wordt geopend.
 Voer een naam voor het rapport in.
 U kunt eventueel een beschrijving van het rapport invoeren om de instellingen en de toepassing van dit
rapport uit te leggen.
 Kies de entiteit voor de dataopties. Selecteer een of meer opties in het veld "Eigenschappen" om de details
van het rapport te bepalen. Dit zijn de gegevensvelden die in het rapport de gegevens bevatten.
U heeft de volgende opties:
o Partner
 Klant
 Groep
o Apparaat
 Contract
o Apparaat
 Apparaat
 Beheerder
Per eenheid heeft u de volgende gegevensvelden:
- Partner
o Nummer
o Btw-nummer
o Straat
o Postcode
o Plaats
o Land
o Naam
o Prefix
o Partnernummer
- Klant
o Nummer
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-

-

-

-

o Btw-nummer
o Straat
o Postcode
o Plaats
o Land
o Naam
o Prefix
o Klantnummer
Groep
o Groepsnaam
Contract
o Contractnaam
o Startdatum
o Einddatum
Apparaat
o Apparaatnaam
o Initialen
o Voornaam
o Tweede voornaam
o Achternaam
o Afdeling
o Mobiel nummer
o Geslacht
o Apparaat is actief
o Apparaat is privé
o Besturingssysteem
o E-mailadres
Beheerder
o Naam
o Initialen
o Voornaam
o Tweede voornaam
o Achternaam
o Actief
o E-mailadres
o Mobiel nummer
Stel vervolgens een of meer filters in.
Klik onder "Filteropties" op "Filter toevoegen".
Selecteer een onderwerp in het keuzemenu. Kies vervolgens of het onderwerp gelijk of ongelijk aan de
waarde moet zijn of dat het wel of niet de waarde uit het derde veld moet bevatten.
U kunt zoveel filters toevoegen als u nodig heeft.
Klik ten slotte op Opslaan om het rapport op te slaan of op “Voorvertoning” om te controleren of het
rapport de gewenste data weergeeft.
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Event Triggers

Met event triggers kunt u een apparaat beheren door een actie te laten uitvoeren wanneer zich een vooraf bepaalde
gebeurtenis voordoet.

11.1 Een event trigger aanmaken
Het hoofdvenster toont de knoppen Nieuw, Bewerken en Verwijderen en een algemeen overzicht van de bestaande
event triggers. Klik op Nieuw om een nieuwe trigger aan te maken
Volg de volgende stappen om een trigger aan te maken en uit te voeren:
1. Maak een trigger aan.
2. Stel een gebeurtenis voor de trigger in.
3. Stel een actie voor de trigger in.
4. Sla de trigger op.
5. Koppel de trigger aan een groep.
6. Activeer de trigger.
De trigger wordt uitgevoerd wanneer een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Momenteel zijn de volgende
gebeurtenissen beschikbaar:
 De beveiliging van het apparaat is in gevaar gebracht
Een apparaat is in gevaar wanneer een apparaat jailbroken (iOS) of rooted (Android) is. De MDM-client neemt
dit gevaar waar en rapporteert het aan de "Hardware-inventaris".
 Waarschuwing voor applicaties op zwarte lijst
Maak een zwarte lijst van bepaalde applicaties aan. Dit kan op naam, applicatie-ID en locatie zijn en hangt af
van het besturingssysteem dat werd geselecteerd bij het aanmaken van de actie.
Android en iOS hebben een naam en applicatie-ID nodig, terwijl Windows Mobile Professional/Standard een
naam en de locatie van de applicatie nodig heeft.
 Android
Open de Google Play Store om de app te selecteren die u op de zwarte lijst wilt zetten. Selecteer in de
adresbalk van de browser het deel van de URL na "id=" tot aan de "&". Voor MobiDM is de volledige URL
bijvoorbeeld:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veliq.MobiDM&feature=search_result#?t=W251bGwsMSw
yLDEsImNvbS52ZWxpcS5Nb2JpRE0iXQ.
Het deel dat u moet selecteren en kopiëren is "com.veliq.MobiDM". Dat is de naam van het pakket en kan in
het veld "Pakketnaam" geplakt worden.
 iOS
Bij iOS kunt u de regio van de Store kiezen. Op deze manier kunt u applicaties uit bepaalde regio's op de
zwarte lijst zetten.
De trigger wordt alleen uitgevoerd als de gebeurtenis plaatsvindt nadat de trigger is aangemaakt. Een trigger wordt dus
niet uitgevoerd wanneer een apparaat al in gevaar gebracht is of wanneer een applicatie van de zwarte lijst al
geïnstalleerd was voordat de trigger werd aangemaakt.
Deze gebeurtenissen kunnen een actie activeren, die in de volgende stap wordt gedefinieerd.
Druk op Volgende .
Het laatste deel van de trigger is de actie. Momenteel kunt u een sms, een e-mail, gedeeltelijk wissen of volledig
wissen sturen. Dit betekent dat wanneer een bepaalde gebeurtenis zich voordoet, zoals de installatie van een
applicatie die op de zwarte lijst staat, een actie naar het apparaat wordt verzonden. Voorbeeld: gedeeltelijk wissen.
Druk op
en kies het type actie voor de Event Trigger.
 Een sms of e-mail instellen
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Als u de optie kiest om een e-mail of sms te versturen, kunt u de ontvanger van het bericht en het bericht zelf
bepalen.
De ontvanger kan de gebruiker van het apparaat zijn waarvoor de trigger is uitgevoerd, alle beheerders van
de portal of één of meerdere beheerders. In het veld "Andere" kunt u ook een extra e-mailadres of mobiel
nummer als ontvanger van het bericht invoeren.
De e-mailactie heeft een RTF-editor, zodat u de e-mail eenvoudig kunt opmaken. Met behulp van de knoppen
onder het tekstveld kunt u ook tijdelijke aanduidingen invoegen. Deze aanduidingen worden door de
gegevens van het betreffende apparaat vervangen.


Volledig wissen of gedeeltelijk wissen
Wees u bewust van het volgende, wanneer u ervoor kiest om een apparaat geheel of gedeeltelijk te wissen.

Volledig of gedeeltelijk wissen van een apparaat kan niet ongedaan gemaakt worden. Nadat de opdracht is
verzonden, wordt het apparaat bij ontvangst van de opdracht meteen gewist. Het apparaatprofiel wordt zowel
bij volledig als bij gedeeltelijk wissen gewist. Het apparaat moet opnieuw uitgerold worden voordat deze weer
beheerd kan worden.
De gebruiker kan last hebben van triggers die op het apparaat worden aangemaakt en uitgevoerd. U wordt
aangeraden goed over beleidswijzigingen en wijzigingen in de instellingen te communiceren, zodat de gebruikers op
de hoogte zijn van mogelijke wijzigingen.
Klik op Opslaan om het aanmaken van de event trigger te voltooien.

11.2 Een event trigger activeren
U moet de event trigger aan een groep koppelen, voordat deze gebruikt kan worden.
- Selecteer de event trigger.
- Kies "Aan groep koppelen".
- Selecteer de groep(en) en plaats deze in de "Gekoppelde groepen".
- Sluit het scherm "Aan groep koppelen".
- Klik op "Activeren" om de event trigger te activeren voor de groepen die u zojuist gekoppeld heeft.
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Branding

Het uiterlijk en de stijl van de portal aanpassen aan de bedrijfskleuren.

12.1 E-mailinstellingen





'Verstuurd van' e-mailadres
De verzender van de door de portal verstuurde e-mailberichten aanpassen
Antwoorde-mailadres
Geef een alternatief Antwoord e-mailadres
CC-e-mailadres
Voer een optioneel CC e-mailadres in voor door de portal verstuurde e-mails
BCC-e-mailadres
Voer een optioneel BCC e-mailadres in voor door de portal verstuurde e-mails

Het in de aangepaste e-mailinstellingen gebruikte domein kan als een spamadres beschouwd worden als het
domein niet als SPF (Sender Policy Framework) archief toegevoegd is in uw DNS-instellingen. Een SPF-archief is een
soort DNS-archief (Domain Name Service) dat aangeeft welke mail servers uit naam van uw domein e-mails mogen
versturen.

12.2 Applicatiekleuren
Wijzig het uiterlijk van de portal door de kleuren van de knoppen en de navigatie aan te passen. Voer het hexnummer
voor elke kleur in of selecteer de knop voor het kleurpalet naast het hexnummer.
Beschikbare kleurinstellingen:
 Merknaam (hostnaam)
Stel de hostnaam voor deze klant in, indien van toepassing. Deze instelling voert de branding door op het
loginscherm.
 Primaire kleur
Selecteer de primaire kleur voor de portal en de klant.
Voorbeeld: navigatiemenu
 Secundaire kleur
Selecteer de secundaire kleur voor de portal en de klant.
Voorbeeld: actieknoppen
 Kleur navigatiemenu
Selecteer de kleur van het navigatiemenu. Deze instelling heeft voorrang op de eerder gekozen primaire
kleur.
 Kleur primaire knoppen
Selecteer de kleur van de primaire knoppen. Deze instelling heeft voorrang op de eerder gekozen primaire
kleur.
 Kleur actieknoppen
Selecteer de kleur van de actieknoppen. Deze instelling heeft voorrang op de eerder gekozen secundaire
kleur.
 Kleur navigatiezijbalk
Selecteer de kleur van het navigatiemenu in de zijbalk.
 Tekstkleur navigatiezijbalk
Selecteer de tekstkleur van het navigatiemenu in de zijbalk.
 Achtergrondkleur
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Selecteer de achtergrondkleur van de portal.
Klik Opslaan als u klaar bent. Als de veranderingen in het merkbeleid zijn opgeslagen, krijgt u een bericht te zien.
Om de wijzigingen te zien, moet u uitloggen en weer inloggen.

12.3 Logo
Aangepast logo uploaden.
Het logo moet aan de volgende eisen voldoen:
 Bestandstype: *.png
 Resolutie: minimaal 150 dpi
 Afbeeldingen met een transparante achtergrond zullen met de achtergrondkleur van de portal vervloeien.
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13 Apple APNs-certificaat
iOS-apparaten kunnen veilig worden uitgerold en beheerd voor de hele onderneming door gebruik te maken van
MobiDM. Apple gebruikt binnen het iOS-besturingssysteem een technologie voor verbinding met een uitrolserver en
om instellingen en apps naar de apparaten te pushen. Hiervoor heeft de uitrolserver een zogenaamd “Apple Push
Notification service”-certificaat (APNs-certificaat) nodig. Dit APNs-certificaat moet op de uitrolserver van uw organisatie
geïnstalleerd worden. Elke organisatie moet haar eigen APNs-certificaten verkrijgen.
In deze handleiding bekijken we hoe u een APNs-certificaat kunt aanmaken, installeren op de server en importeren in
de MobiDM-portal.

Zorg ervoor dat u voordat u begint de volgende rechten hebt:
 - Volledige beheerdersrechten
 - Een gratis Apple ID-account
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13.1 Een certificaat aanvragen
13.1.1 Rootcertificaat vereist
Een Apple rootcertificaat is vereist voordat u het APNs-certificaat installeert.
Het nieuwe uit de Apple Push Certificates Portal verkregen APNs-certificaat vereist andere Root- en Intermediatecertificaten dan het APNs-certificaat dat u verkrijgt bij de Apple Developer Portal. Om deze nieuwe certificaten te
verkrijgen, gaat u in uw browser naar http://www.apple.com/certificateauthority.
Download “Apple Inc. Root Certificate” in de sectie Apple Root Certificates.
Download het “Application Integration (AAICA) Certificate" in de sectie Apple Intermediate Certificates.
Als u de certificaten op de Mac downloadt, krijgt u een optie om die direct te installeren. Vink alle drie de hokjes aan
en klik op Toevoegen. Het certificaat wordt nu geïnstalleerd.
Voor Windows:
Start MMC console (Start > Run > MMC)

Voeg de snap-in voor certificaten toe (Selecteer "Computer Account” als type certificaat)

Selecteer Certificates > Trusted Root Certification Authorities > Certificates
Importeer het Apple, Inc. Root-certificaat en importeer het Application Integration (AAICA)-certificaat
U bent nu klaar om een APNs-certificaat aan te vragen.
Windows Server 2003
Open de Internet Information Services (IIS) manager. In de manager klikt u op de rechtermuisknop op de
"Standaardwebsite" in het linkervenster. Selecteer de optie "Eigenschappen" uit het keuzemenu.
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Als de "Standaardwebsite" al een certificaat bevat, is het niet mogelijk een certificaat aan te maken. Maak een
nieuwe website aan als u een APNs-certificaat wilt aanmaken.
Vervolgens selecteert u het tabblad “Directory-beveiliging” en klikt u op de knop “Server-certificaat”. Klik Volgende
en selecteer de optie “Een nieuw certificaat aanmaken”
Klik op Volgende om door te gaan.

De enige optie in het volgende scherm is: “Bereid de aanvraag nu voor, maar stuur hem pas later”. Klik op Volgende
om door te gaan. Hier geeft u een naam op voor de certificaataanvraag en kiest u voor een lengte van 2048 bits.
In de volgende stap geeft u informatie over uw organisatie en organisatie-eenheid. Als eerdere certificaten al bestaan,
kunnen deze gegevens al beschikbaar zijn in de keuzelijst van dit scherm. De volgende schermen vragen naar allerlei

gegevens over de organisatie die het certificaat nodig heeft voordat het wordt gegenereerd. Dit wijst zichzelf.
Het scherm “Geografische informatie” in dit proces vereist de naam en locatie van de certificaataanvraag. Dit is het
tekstbestand dat door het generatieproces van het APNs-certificaat gegenereerd en gebruikt zal worden. Selecteer
een locatie om dit CSR-bestand op de computer op te slaan. Het laatste scherm toont de gegevens die ingevoerd zijn.
Controleer of deze juist zijn. Zo niet, ga dan terug met de knop "Terug" en wijzig wat u wilt wijzigen.
Als u de stappen hierboven hebt voltooid, wordt er in IIS een "voorlopige aanvraag" aangemaakt. Deze "voorlopige
aanvraag" mag niet verwijderd worden. Later, als uw certificaat ondertekend is, moet u dat certificaat in exact deze
voorlopige aanvraag installeren, anders werkt het certificaat niet.
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13.1.2 Windows Server 2008
Ga naar het configuratiescherm van de Internet Information Services (IIS). Scroll in het beheerscherm omlaag naar het
onderwerp IIS en selecteer “Server/certificaten”. Dubbelklik op dit pictogram en een nieuw venster wordt geopend.
Bestaande certificaten worden getoond in het overzicht.

In de rechterbovenhoek selecteert u de menu-optie “Certificaataanvraag aanmaken”.
Vul de verschillende velden in het DNP-scherm in. Deze gegevens zijn nodig om later in het proces het certificaat te
identificeren. Druk op Volgende.

Op deze pagina, Cryptographic Service Provider-eigenschappen, zet u de Cryptographic Provider Service op
“Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider” en de bitlengte op “2048.”
Klik op Volgende om de laatste stap van deze procedure te voltooien. In deze laatste stap wordt een tekstbestand
aangemaakt dat alle informatie bevat om het nieuwe APNs-certificaat te genereren. Kies een plaats om dit
tekstbestand op te slaan. Dit bestand is nodig als het APNs-certificaat vanaf de Developer Site van Apple wordt
gegenereerd. Klik nu op “Finish” en het tekstbestand zal worden aangemaakt.

Handleiding klantenportal

65

13.1.3 Mac OS X
Als eerste dient u een “Certificaatondertekeningsaanvraag” te genereren. Ga op de Mac naar Ga->Hulpprogramma's>Sleutelhangertoegang.
Selecteer in de linkerbalk onder Sleutelhangers "Inloggen" en "Certificaten" in het venster "Categorie". Vanuit het menu
bovenaan kiest u achtereenvolgens de opeenvolgende opties:
•
“Sleutelhangertoegang”,
•
“Certificaatassistent” en als laatste
•
“Een certificaat aanvragen bij een certificaatautoriteit”.

Vervolgens wordt het scherm “Certificaatassistent" geopend.
De wizard vraagt u om het “E-mailadres gebruiker” en een “Normale naam” op te geven.
Gebruik de naam en het e-mailadres van uw Apple ID. Selecteer "Opslaan op schijf" om het verzoek als een bestand
op te slaan of "Via e-mail verstuurd naar CA" om het .CSR-bestand direct naar de Certificaatautoriteit te sturen. Voer in
dat geval het e-mailadres: support@mobiDM.com in en klik op “Doorgaan” om de procedure te voltooien. Nu wordt er
een tekstbestand aangemaakt voor de aanvraag van het APNs-certificaat.

13.2 Ondertekening van het Certificaat
De certificaataanvraag moet nu door een “certificaatautoriteit” worden ondertekend. Als u in de vorige stap de optie
“Via e-mail verstuurd naar CA” heeft gekozen en een e-mailadres heeft opgegeven, dan is er al een e-mail
gegenereerd. Als u dat niet hebt gedaan, stuur dan het in de vorige stap aangemaakte tekstbestand naar
support@mobiDM.com met het verzoek deze certificaataanvraag te ondertekenen. Nadat Sybase het heeft
ondertekend, stuurt de MobiDM-supportdesk het ondertekende verzoek terug als bijlage bij een e-mail.
Sla het door support geretourneerde bestand op een verstandige plek op. In de volgende stap moet u het namelijk
naar de Apple-portal uploaden.
MobiDM Support retourneert op werkdagen binnen 24 uur een ondertekend certificaatverzoek per e-mail.
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13.3 Het Certificaat naar Apple uploaden
Nu kunt u het Intermediate-certificaat uploaden naar de Apple Push Certificate Portal.
U hebt een Apple-ID nodig om in te loggen. Als u die nog niet heeft, registreer dan eerst bij Apple. Ga naar
https://appleid.apple.com/cgi-bin/WebObjects/MyAppleId.woa/ een registreer gratis uw Apple-ID.

Open nu de Apple Push Certificate Portal-website: https://identity.apple.com/pushcert/ en log in met uw AppleID. Eenmaal ingelogd klikt u op de knop “Create a certificate”.
Vink aan dat u de licentieovereenkomst gelezen hebt. Klik dan op "Accept". Navigeer nu naar het bestand van de

certificaataanvraag dat u van MobiDM-ondersteuning heeft ontvangen en klik op "Upload".
Het APNs-certificaat wordt nu gegenereerd. Als het nieuwe APNs-certificaat aangemaakt is, wordt er een nieuw
venster geopend met een optie om het certificaat te downloaden. Download het certificaat en sla het op, bij voorkeur in
de locatie op dezelfde computer waarvandaan de aanvraag gegenereerd is.
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13.4 Het Certificaat installeren
13.4.1 Windows Server 2003
Zoals eerder, opent u de Internet Information Services (IIS) manager en opnieuw klikt u met uw rechtermuisklik op de
“Default Website” in het linkervenster. Selecteer de optie “Eigenschappen” uit het dropdownmenu.
Selecteer opnieuw het tabblad “Directory-beveiliging” en klik op “Server-certificaat”. Het scherm toont nu de volgende
stap in de procedure. Selecteer de optie "Process the pending request and install the certificate" Klik tweemaal op
Volgende.
Selecteer "Verwerk het voorlopige verzoek en installeer het certificaat" om door te gaan met het installeren van het

certificaat/de certificaten. De volgende stap toont een venster waar u de naam en locatie van het gegenereerde APNscertificaat kunt invoeren. Voer de bestandslocatie en gegevens in of blader naar het bestand en klik op Volgende .
Specificeer de SSL-port die gebruikt moet worden en klik weer op Volgende .
Het laatste scherm toont een overzicht van de details van het certificaat. Controleer of alles klopt. Ga als het nodig is
terug en corrigeer wat verbeterd moet worden. Als alles klopt, drukt up Volgende . Het certificaat wordt nu
geïnstalleerd op uw server.
Wanneer de installatie voltooid is, wordt het laatste scherm getoond. Klik op "Finish" om de procedure te voltooien.
Ga terug naar de Internet Information Services Manager (IIS) en klik met de rechtermuisknop op de Standaardwebsite.
Selecteer de optie “Eigenschappen” uit het dropdownmenu. Selecteer het tabblad “Directory-beveiliging” en klik op de
knop “Server-certificaat”. Selecteer “Export” van het huidige certificaat naar een .pfx-bestand en klik op Volgende .
Navigeer naar het pad waar het .pfx-bestand opgeslagen moet worden en klik op Volgende . Voer een wachtwoord
in om het certificaat te exporteren en klik op Volgende . Controleer de gegevens op het volgende scherm en klik dan
op Volgende of “Terug” als er gegevens gewijzigd moeten worden. Klik ten slotte op "Voltooien" om de procedure te
voltooien.
Het certificaat is nu klaar om te worden geïmporteerd in de MobiDM-portal.
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13.4.2 Windows Server 2008
Ga terug naar het IIS-beheerscherm en dubbelklik opnieuw op “Server-certificaten”. Klik in het actiescherm op de optie
“Certificaataanvraag afronden”.

Om de certificaataanvraag af te ronden selecteert u het volgende menu-item uit het menu Acties: “Certificaataanvraag
afronden”. Blader vervolgens naar het gedownloade certificaat. Voer een herkenbare naam in voor het certificaat en
klik op "OK" om de procedure te voltooien. De certificaten zijn nu beschikbaar om te worden gebruikt door de
uitrolserver.
Ga terug naar de Internet Information Services Manager (IIS). Open de servercertificaten zoals voorheen. Selecteer
het APNs-certificaat en kies de optie “Exporteren” in het venster Acties.
Voer een pad in of blader naar het pad waar het geëxporteerde certificaat opgeslagen moet worden. Geef ook een

wachtwoord op en klik op "OK" om het certificaat te exporteren.
Het certificaat is nu klaar om te worden geïmporteerd in de MobiDM-portal.

13.4.3 Mac OS X
Nadat het certificaat gedownload is, dubbelklik op het bestand *.cer om het te uploaden naar Sleutelhangertoegang.
Klik op “OK” om het toe te voegen aan de Sleutelhanger. Om te kunnen controleren of het certificaat is geïnstalleerd,
keert u terug naar “Sleutelhangertoegang”. Selecteer “Inloggen” in venster linksboven, onder "Sleutelhangers".

Selecteer "Certificaten" in de linkeronderkant van het venster onder "Categorieën". Het hoofdvenster toont de lijst met
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geïnstalleerde certificaten. Zie het voorbeeld hieronder. Klik op het driehoekje dat voor het certificaat staat om het uit te
vouwen en de geïnstalleerde "Private sleutel" te kunnen bekijken.

Nu kunt u het certificaat exporteren en uploaden naar de portal. Selecteer uit het menu “Bestand”-menu de optie
“Exporteren”. Voer een naam in voor het geëxporteerde certificaat en een plaats om het op te slaan. Klik op
Opslaan om het geëxporteerde certificaat op te slaan.

Het certificaat is nu klaar om te worden geïmporteerd in de MobiDM-portal.
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13.5 Het Certificaat aan MobiDM toevoegen
13.5.1 Partner
Open het tabblad Klant in het navigatiemenu. Selecteer de gewenste klant in het klantoverzichtsscherm en klik op
Bewerken. Nu opent het scherm Klant.

Selecteer het tabblad "Certificaten en licenties". Klik op Nieuw om een certificaat toe te voegen. Geef in het volgende
scherm een naam op voor het certificaat, het wachtwoord voor het certificaat en navigeer naar het geëxporteerde
certificaatbestand dat eerder is gemaakt.

Klik op Opslaan om het certificaat naar de server te uploaden en de procedure te voltooien. Er verschijnen nu geen
waarschuwingsmeldingen meer dat het vereist is om een certificaat voor iOS-apparaten te uploaden.
Gefeliciteerd! U heeft zojuist het APNs-certificaat geüpload naar MobiDM.
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13.5.2 Klant
Ook als klant kunt het APNs-certificaat uploaden. Log in bij de portal. Rechtsboven ziet u de gebruikersnaam van de
klant.

Klik op de klantnaam om het “Klantenoverzicht” te openen.

Selecteer het tabblad "Certificaten en licenties". Klik op Nieuw om een certificaat toe te voegen. Geef in het volgende
scherm een naam op voor het certificaat, het wachtwoord voor het certificaat en navigeer naar het geëxporteerde
certificaatbestand dat eerder is gemaakt.

Klik op Opslaan om het certificaat naar de server te uploaden en de procedure te voltooien. Er verschijnen nu geen
waarschuwingsmeldingen meer dat het vereist is om een certificaat voor iOS-apparaten te uploaden.
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Gefeliciteerd! U heeft zojuist het APNs-certificaat geüpload naar MobiDM.

13.6 Een Certificaat vernieuwen
Het APNs-certificaat verloopt na een jaar. Daarom is het belangrijk om het certificaat te verlengen voordat het verloopt.
Houd de vervaldatum van het certificaat dus in de gaten.
Het verlengen van een certificaat vindt plaats volgens bijna dezelfde procedure als voor het aanvragen van een
certificaat. Volg de hierboven genoemde stappen totdat u inlogt op de Apple Push Certificates Portal.
Gebruik dezelfde Apple-ID die gebruikt is om het certificaat aan te maken
Er wordt een overzicht van de certificaten getoond die op dit moment worden beheerd. U kunt de knop “Renew”
gebruiken die naast het certificaat staat dat momenteel gebruikt wordt door MobiDM.

Desgevraagd klikt u op “Browse” en selecteert u het nieuwe certificaat dat u heeft gemaakt. Klik op "Upload" om het
certificaat te updaten.
Hierna volgt u weer de handleiding om dit nieuwe certificaat in MobiDM te installeren.

Handleiding klantenportal

73

14 Directory-servicesbeheer
14.1 Samenvatting
Dit document is een basisinstallatiegids voor de DSM-Connector en geeft enige technische informatie over hoe die
werkt.
De DSM-Connector is één Windows service en één op dialoog gebaseerde applicatie om de configuratie die zich in
dezelfde installatiemap op de serveer bevindt te wijzigen.

14.2 Voorwaarden:
14.2.1 Software



Microsoft Windows Server 2008 of hoger.
Microsoft .NET 4.5 runtime (Versiecheck door de installer)

14.2.2 Netwerkgerelateerd





Sleutel en wachtwoord voor de portal om toegang te krijgen tot de backend van de portal.
In de toekomst zal deze informatie bij de MSI gevoegd worden
Netwerkverbinding met de Portal.
De productieversie ondersteunt alleen HTTPS.
Netwerkverbinding naar Directory Server die het LDAP-protocol ondersteunt.

14.3 Installatie
14.3.1 MSI Installer


Run de MSI en volg de stappen.



Druk op Volgende.
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Hier kunt u de locatie wijzigen, indien gewenst.
Druk op Volgende.



Druk op Installeren.
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14.4 Configuratie
14.4.1 De Configuratietool






Start de configuratietool voor de AD-Connector op die u kunt vinden in de programmagroep in het Windows
startmenu.
Voer de sleutel en het wachtwoord in voor verbinding met de backend van de Portal.
Als er een proxy wordt gebruikt, kunt u de informatie daarvoor hier invoeren.
U kunt de verbinding met de portal testen met de knop "Test".
Druk op ‘Opslaan’




Ga naar het volgende tabblad "Directory Entries"
Selecteer de standaardinput en druk dan op de knop "Entry bewerken"



In het dialoogvenster "Directory Entry" voert u informatie over de directory server in.
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Naam: Het IP-adres of hostnaam van de Directory server.
Server: Het IP-adres of hostnaam van de Directory server.
Port: De port van de Directory server. De
standaardwaarde is 389
BaseDN: Het beginpunt van de zoekopdracht.
(Als dit veld leeg is, is de standaardwaarde dc=domain,
dc=com als een DNS-lookup werkt.)
U kunt een OU selecteren met de knop Bladeren.
Wijzigingen met de Directory-browser wijzigen de
tekstvelden Server en BaseDN.
User / BindDN: In Active Directory is dit een gebruikersnaam zoals
domain\Administrator of Administrator@domain.
In het standaardformaat is ApacheDS uid=admin, ou=system
Authenticatietype: mogelijke types zijn Anonymous, Basic, Negotiate, Ntlm, Digest, Sicily, Dpa,
Msn, External, Kerberos. De standaardwaarde is Anonymous of Basic.
Protocolversie: LDAP versies 2 en 3 worden ondersteund.
Paging & Page size activeren: Het maximaal aantal hits dat een zoekopdracht op de
directoryserver retourneert in één call
Voorbeeld: Als er 2000 gebruikers zijn in de directoryserver, zijn er 4 calls.
Een waarde van -1 deactiveert paging. De standaardwaarde is 500.

Filter


In de volgende tab kunt u het filter toevoegen of wijzigen dat gebruikt wordt om in de directoryserver te zoeken.
Standaard zal het filter alle beschikbare objecten genereren zoals gebruikers, groepen, organisatie-eenheden en
alle andere objecten.

Handleiding klantenportal

77

Voorbeeld: Als u alleen de gebruikers in de directoryserver wilt uitfilteren die een weergavenaam hebben die gelijk is
aan "Sam", kunt u op 'Voorwaarde toevoegen' klikken om het attribuut te selecteren met de naam "weergavenaam",
type 'Is gelijk aan' als "Operator"'
en type " Sam " als waarde.

4.1.2 Voorwaardewizard
 U kunt de voorkeuzefilters in de "Voorwaardewizard" gebruiken door op de knop Voorwaardewizard te klikken.
Momenteel kunt u de volgende filters selecteren:
 Maak een filter aan om alle groepen en gebruikers te synchroniseren die lid zijn van een bepaalde AD-groep.
 Maak een filter aan om alle actieve Directorygroepen en -gebruikers te synchroniseren.
 Maak een filter aan om alle groepen en gebruikers te synchroniseren.
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Klik op de knop "Test Filter" om het resultaat van het filter te zien.

In het zoekresultatenvenster van het tabblad Eigenschappen is de eigenschapnaam gemarkeerd wanneer de
eigenschappen is toegewezen naar een MobiDM-eigenschap.
Eigenschappen toewijzen


Ga naar het volgende tabblad "Eigenschappen"
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Als er geldige items zijn in het tabblad "Directory Entries" en er een geldige verbinding beschikbaar is, kan dit
ingesteld worden op de tabpagina "Connections"; de configuratietool zal de beschikbare eigenschappen die in de
portal gebruikt worden proberen te downloaden, gevolgd door het laden van de op basis van de "Directory Entries"
vooraf bepaalde eigenschappen..
Als er wijzigingen zijn in de tabpagina "Directory Entries" moet controleren of de eigenschappen nog steeds ingevuld
zijn zoals u wilt.
Als u bijvoorbeeld geen item in de directory server heeft dat de ‘mail’ eigenschappen ondersteunt, heeft de
standaardwaarde voor de portaleigenschap ‘"E-mail gebruiker" geen geldige waarde..
Als u de standaardeigenschappen wilt wijzigen, kunt u de eigenschappen in kaart brengen door de waardes met de
keuzemenu's te wijzigen of op "Groepseigenschappen openen" te klikken.



Klik op "Opslaan" als u klaar bent.
Proces en planner



Ga naar het volgende tabblad "Service process"

Hier kunt u het volgende doen:


Het loggen wijzigen.
Opties zijn: audit, debug of alleen fouten tonen.
U vindt de logs in het Windows Application event log .



Start of Stop de DSM Windows-service na installatie.



Test het DSM-proces door de DSM in een console te draaien.
Als u op de knop Test klikt, zal de DSM draaien met optie -debug en niet als een Windows-service maar als
een console-applicatie zonder gebruik van een planner.



De planner wijzigen.
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De opties zijn Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks en Interval.

LDAP-ondersteunde bediening


De DSM zal proberen enkele van de kenmerken te gebruiken als de Directory Server deze ondersteunt en als
hij niet uit staat.

(Met de ID kunt u het op internet opzoeken)

Controle zoekopties:
Wat het doet: Wordt gebruikt om markeringen naar de server te sturen om de zoekopties te
controleren.
ID: 1.2.840.113556.1.4.1340
Simple Paged Results Manipulation Control Extension:
Wat het doet: Geeft de server opdracht zoekresultaten te retourneren in 'pages'.
ID: 1.2.840.113556.1.4.319
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14.5 Technische specificatie
14.5.1 Basisproces
De DSM-Connector is een Windows-service die in de achtergrond draait en die gebruikers en groepen van de
Directory Server naar de Web Service kopieert die door de portal gebruikt wordt.
Scheduler Event

Last Compare
Completed

No

Clear Queue

Yes

Process Old
Queue

AD-Compare
Compare AD with
cache

Cache CleanUp

Process Queue

14.5.2 Planner
De planner ondersteunt de volgende opties: Dagelijks, Wekelijks en Maandelijks, behalve de optie "Interval". De rest
heeft een starttijd die gewijzigd kan worden.
De optie "Interval" kan op minuten, uren of dagen worden ingesteld.
14.5.3 Cache
In de huidige versie 5.2 worden de cache en de wachtrij opgeslagen in een reeks geserialiseerde (xml-) objecten op
schijf.






Eigenschappen gebruikt door de DSM
In wachtrij gezette taken voor objecten.
In wachtrij gezette taken voor objecteigenschappen.
Gecachete objecten als Gebruikers en Groepen.
Gecachete objecteigenschappen voor Gebruikers en Groepen

In vorige versies werden de Cache en Wachtrij opgeslagen in de MS-SQL-database.
Vanwege te veel overhead is dit na v. 5.0 vervangen door xml.
14.5.4 DSCompare
In DSCompare worden alle gebruikers, groepen en organisatie-eenheden vergeleken met de cache in de database.
Voor elk object (gebruiker, groep of organisatie-eenheid) maakt DSCompare een registratie in de wachtrij aan met een
SyncId, die wordt aangemaakt wanneer het vergelijken begint.

Versie 5.2

© VeliQ Q1 2015

82
Alle objecten in die sessie hebben hetzelfde SyncId, terwijl ongeldige objecten of objecten die niet (meer) bestaan in
de Active Directory, een andere SyncId hebben. Wanneer de vergelijking is voltooid, wordt de wisopdracht dus naar de
Enterprise Bus gestuurd.
De portal kan alleen groepen en gebruikers verwerken, dus een organisatie-eenheid wordt als een groep behandeld.
Gebruikers kunnen aan groepen worden gekoppeld, maar groepen niet aan groepen.
14.5.5 Wachtrij
Wanneer DSCompare klaar is, worden alle objecten in de wachtrij door de webservice naar de portal backend
gestuurd.
Eerst worden alle groepen aangemaakt, zodat een groep is aangemaakt voordat een gebruiker aan een groep wordt
gekoppeld.
Alle objecten worden in onderstaande volgorde door de wachtrij verwerkt:





Verifieer met de backend.
Groepen verzenden
o Eigenschappen verzenden
Gebruikers verzenden
o Eigenschappen verzenden
o Gebruiker aan groep koppelen
Eigenschappen verzenden die geen gebruiker of groep in de wachtrij hebben

Dit zal gebeuren als er een wijziging is in een gebruikerseigenschap, maar geen objectinformatie over de gebruiker in
de Wachtrij.
Queue procces interval

Queue:
Process item

Ebus: Send Queued
Item
Succeeded

Yes

Cache: Update, Create , Delete
Object / Property

Queue:
Remove item

Error

Als er een probleem is met het verzenden van informatie naar de backend, zal de DSM blijven proberen tot het lukt.
14.5.6 Sleutels, eigenschappen en namen


Omdat de DSM Active Directory en andere Directory Servers ondersteunt, hoeven de standaardeigenschappen en
-namen niet dezelfde te zijn.

ObjectKey:
name, cn, userprincipalname, entryuuid, ibm-entryuuid
ObjectGuid:
objectguid, entryuuid, ibm-entryuuid
Groups:
group, groupOfUniqueNames, posixGroup, groupOfNames, organizationalUnit
Users:
person, user, inetOrgPerson, organizationalPerson
AdUsers:
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person, user
AdGroups:
group, organizationalUnit
14.5.7 Foutafhandeling


Als er een probleem is met de Connector wordt de service gestopt en de fout vastgelegd in het logboek.



Als er een probleem is met de verbinding naar de backend van de portal, zoals een time-out, wordt de actieve taak
gepauzeerd en probeert de connector het opnieuw na xx minuten. Fouten in de configuratietool worden aan de
gebruiker getoond in de statusbalk of in een berichtvenster.
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15 Bijlage
Disclaimer voor positiebepaling en verbruiksmonitor
Raadpleeg eerst de plaatselijke wetgeving voor u deze functies gebruikt, want de wetgeving in de meeste landen stelt
beperkingen aan het volgen van mobiele apparaten. Doordat deze functies persoonsgegevens versturen, is de
beheerder in de meeste landen wettelijk verplicht om de gebruiker van het gebruik van deze functies op de hoogte te
stellen. De gebruiker moet instemmen met de toepassing van de functies, voordat de beheerder ze mag gebruiken.
Als de positiebepaling of de verbruiksmonitor aangezet worden, neemt de werkgever van de handelend beheerder alle
aansprakelijkheid op zich voor welke juridische kwestie dan ook die zich als gevolg van het gebruik van deze functies
zou kunnen voordoen.
Positiebepaling en Verbruiksmonitor
Met Positiebepaling en Verbruiksmonitor krijgt u informatie over het gegevensverbruik en het belgedrag van de
beheerde apparaten. De Afaria App op het beheerde apparaat verzamelt informatie, die wordt verzonden naar de
portal, waar zij kan worden afgebeeld in de relevante context. Dit document geeft informatie over hoe de gegevens van
Telecom Expense Management (TEM) worden verzameld en wanneer de verzamelde gegevens naar de servers
worden verzonden.

15.1 iOS
De Afaria App verzamelt de volgende informatie:
 Gegevens (2G/3G/enz.)
 Gegevens (wifi)
 Roaming
 Positiebepaling
Gegevens
Gegevens worden voor elke applicatie afzonderlijk verzameld. Zodra de verbinding tot stand komt, maakt de Afaria
App twee events aan, een voor gegevens over 2G/3G enz. en een voor gegevens over wifi. Beide events worden bij
het beëindigen van de verbinding gesloten. De portal toont alleen de gegevensevent die de feitelijke
gegevensinformatie bevat. Extra informatie over de gegevens wordt aan het eind opgeslagen. Een event is het begin
van de gegevensverbinding tot het eind van de gegevensverbinding die door het apparaat wordt gemaakt. Tijdens
deze event wordt de volgende informatie verzameld:
 De gebruikersnaam van het beheerde apparaat
 Besturingssysteem
 De hoeveelheid tijdens de event verzonden bytes
 De hoeveelheid tijdens de event ontvangen bytes
 Datum en begintijd van de event Deze wordt opgeslagen in gecoördineerde wereldtijd (UTC)
 De mobiele provider van het beheerde apparaat
 Vanuit welk land de gegevensverbinding is gemaakt
 Het serienummer van de simkaart van het beheerde apparaat
Positiebepaling
De positiebepalingsgegevens worden bij het begin van een event verzameld. Wanneer het apparaat de positie heeft
bepaald, slaat de Afaria App deze informatie op. Een nieuwe event vervangt deze gegevens. Op deze manier laten de
gegevens alleen de laatst bekende positie zien van het beheerde apparaat tijdens de laatste vastgelegde event.
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15.2 Android
De Afaria App verzamelt de volgende informatie:
 Gesprekken
 Gegevens (2G/3G/enz.)
 Gegevens (wifi)
 Roaming
 Positiebepaling
 Berichten
Gesprek
Gespreksgegevens worden bij het begin en bij het einde van het gesprek verzameld. Deze worden opgeslagen als een
gespreksevent Tijdens deze event wordt de volgende informatie verzameld:
 Gegevenstype: Gespreksevent of gegevensevent
 De gebruikersnaam van het beheerde apparaat
 Besturingssysteem
 Begindatum en -tijd van de event (stempel)
 Gespreksduur in seconden
 De mobiele provider van het beheerde apparaat
 Vanuit welk land het gesprek is gemaakt
 Of het gesprek inkomend of uitgaand is
 Telefoonnummer van degene die gebeld werd
 Het serienummer van de simkaart van het beheerde apparaat
Gegevens
De gegevens worden bij het begin van een event verzameld. Extra informatie over de gegevens wordt aan het eind
opgeslagen. Een event is het begin van de gegevensverbinding tot het eind van de gegevensverbinding die door het
apparaat wordt gemaakt. Tijdens deze event wordt de volgende informatie verzameld:
 Gegevenstype: Gespreksevent of gegevensevent
 De gebruikersnaam van het beheerde apparaat
 Besturingssysteem
 De hoeveelheid tijdens de event verzonden bytes
 De hoeveelheid tijdens de event ontvangen bytes
 Datum en begintijd van de event Deze wordt opgeslagen in gecoördineerde wereldtijd (UTC)
 De mobiele provider van het beheerde apparaat
 Het serienummer van de simkaart van het beheerde apparaat
Opmerking: Een gegevensevent eindigt wanneer de gegevensverbinding overschakelt van één type gegevens, zoals
wifi, naar een ander type gegevens, zoals een 3G-verbinding. Hiermee wordt een nieuwe gegevensevent gestart en de
vorige gesloten. Een andere manier om een gegevensevent te beëindigen is door de gegevensverbinding op het
apparaat handmatig te verbreken of door het apparaat uit te zetten. De Afaria App verzendt open en beëindigde
events.
Positiebepaling
De positiebepalingsgegevens worden bij het begin van een event verzameld. Dit kan een gespreksevent zijn, maar ook
een gegevensevent. Wanneer het apparaat de positie heeft bepaald, slaat de Afaria App deze informatie op. Een
nieuwe event slaat eveneens de laatste bekende positie op, maar de portal toont alleen de laatst vastgelegde event.
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Met de portal synchroniseren
De Afaria App verzamelt TEM-gegevens en zendt deze gegevens naar de servers. Het schema van deze
synchronisatie gebeurt elke 24 uur tijdens de nacht. Om een synchronisatie af te dwingen opent u de Afaria App en
selecteert u de optie om handmatig te verbinden.

