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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 gebruikers die de portal op Gebruikersniveau betreden. Op dit niveau kan de 
gebruiker alle taken uitvoeren die verband houden met zijn of haar mobiele apparaat. 

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 Login 

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  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  Opnieuw instellen om te bevestigen. 

  

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

http://whitelabel.mobidm.com/
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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 

Gebruik de menu's in de balk bovenaan om de  taal van de portal te wijzigen, accountgegevens op te vragen en uit 
te loggen. 
 
Om de sessie af te sluiten of in te loggen met een andere gebruikers-/beheerdersaccount, gebruikt u de knop  
Uitloggen. 

3.2 Contextuele hulp en Tooltips 

Voor gedetailleerde informatie over het actieve scherm, gebruikt u de contextuele helpfunctie  en de tooltips  
indien beschikbaar. 
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4 Apparaatdetails 

4.1 Profiel2 

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 dit vinkvakje aan als het apparaat een persoonlijk apparaat is of deel uitmaakt van een 

programma om je eigen apparaat 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",  

4.2  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. 

 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: ,  and  

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. 

                                                           
2 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 die specifiek voor dit apparaat 

zijn. U heeft de volgende acties tot uw beschikking: 
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4.3  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  

4.4  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  

4.5  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  

4.6  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 

4.7  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 

4.8  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". 

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

Beschikbaar voor:  pro en standard 

4.9  Back-up & herstel 

Bij Windows Mobile-apparaten is het mogelijk een back-up te maken van (een deel van) de informatie op het apparaat. 

en een eerdere back-up op het apparaat terugzetten. De herstel- en back-uptaken die door de beheerder zijn 

gedefinieerd, zijn hieronder te zien. Vink het vinkvakje van de back-uptaak aan en selecteer daaronder de gewenste 

herstel- of back-upfunctie door op de betreffende knop te klikken.  

Beschikbaar voor:  pro en standard 

4.10  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. 

Beschikbaar voor: , , en  pro en standard 

 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:   

4.11  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  

4.12  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  

4.13  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: Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.. 

Beschikbaar voor: , , en  pro en standard 
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4.14  APN-instellingen 

Specificeer APN(Access Point Name)-inloggegevens en -instellingen voor het specifieke apparaat. 

 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.  

Beschikbaar voor:  pro en standard 

4.15  Identiteitsmanager 

Met de Identiteitsmanager kunt u individuele gebruikersnamen en instellingen voor een individuele gebruiker van een 

apparaat vastleggen.  

 Microsoft Exchange “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” 

Beschikbaar voor: , , en  pro en standard 

 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  

4.16  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:  


