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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 Nieuw in versie 5.2 

Dit document is gepubliceerd op 17 december 2014 en maakt deel uit van release 5.2. van MobiDM. Alle vermelde 
versienummers, opties en compatibiliteit hebben betrekking op deze specifieke release. 

1.1 Overzicht van de voornaamste verbeteringen en verandering van de 
portal 

1.1.1 Algemeen 

 Herziene portalhandleidingen 

 Verbeterde helpinformatie 

 Afaria SP5 

1.1.2  Dashboard 

 Verbeterde  documentatiewidget: in de lijst worden nu alle beschikbare documenten tegelijk getoond.  
(meer hierover op pagina 10) 

1.1.3  Apparaten 

 Verbeterde aanmeldingsprocedure voor  Android,  iOS en  Windows Phone 
o Het is niet langer nodig om het besturingssysteem in te stellen voorafgaand aan het aanmelden 
o Dezelfde 'look & feel' voor alle drie besturingssystemen 
o Vereenvoudigde aanmelding van  Windows Phone 
o Detectieservice voor aanmelding van  Windows Phone 

 Verbeterd overzicht voor de  Verbruiksmonitor in het venster Apparaatdetails 
o In de grafieken voor oproepen en gegevensverbruik wordt nu het wekelijkse verbruik over twee 

maanden getoond. In de detailweergave wordt het dagelijkse verbruik in de geselecteerde week 
getoond. 

1.1.4  Groepen 

 Beheeraanmelding voor iOS (versie 7.x of hoger) 
o Eenvoudige aanmeldprocedure met URL en PIN voor groepen apparaten 
o Vooraf aanmelden van apparaten – aanmelden zonder gebruikersgegevens 
o Vooraf geconfigureerde apps worden naar het apparaat gepusht na opgave van de 

gebruikersgegevens 

1.1.5  Taken 

 Windows Phone – configuratieopties voor 8.1 toegevoegd 

 Android – nieuwe wachtwoordinstellingen 

1.1.6  Verwijderen Contracten/Toestellen 

 De minimum rol voor het verwijderen van toestellen en contracten is “Root”. 
 

 Tot versie 5.1 konden beheerders met een “Partner” rol toestellen en contracten verwijderen. 
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1.2 Overzicht van de belangrijkste verbeteringen in het platform 

1.2.1 Algemeen 

 Nieuw ontwerp van de MobiDM-app voor  Android,  iOS en  Windows Phone  

 Nieuw applogo 

1.2.2 Specifiek per besturingssysteem 

 Android 
o Ondersteuning voor Android 5.0 (Lollipop) 
o Kwaliteit wachtwoord 
o Wachtwoordinstellingen 

 iOS 
o Ondersteuning van iOS 8 
o Ondersteuning van iOS 8.1 

 Windows Phone 
o Ondersteuning voor Windows Phone 8.1 
o Nieuwe beperkingen: 

 Ongedaan maken van MDM-aanmelding uitschakelen 
 Resetten van telefoon door gebruiker uitschakelen 
 Store uitschakelen 
 Deblokkeren door ontwikkelaar uitschakelen 
 Handmatige installatie van root-certificaten uitschakelen 

o Nieuwe beperkingen voor de 'Ervaring'-instellingen: 
 Schermafbeeldingen uitschakelen 
 Kopiëren en plakken uitschakelen 
 Spraakopname uitschakelen 
 Opslaan-als van Office-bestanden uitschakelen 
 Delen van Office-bestanden uitschakelen 
 Cortana uitschakelen 
 Synchroniseren van mijn instellingen uitschakelen 

o Nieuwe systeembeperkingen: 
 Telemetrie uitschakelen 
 Locatiebepaling uitschakelen 

o Direct wissen (versie 8.1) 
o Gedeeltelijk wissen (versie 8.1) 
o Verbinding triggeren vanuit portal (versie 8.1) 
o Aanvullende beveiligingsinstellingen (versie 8.1) 
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1.3 Back-endintegratie 

1.3.1 Directory Services Management (DSM) 

 Ondersteuning voor LDAP toegevoegd (aanvullend op de standaard-AD-ondersteuning) 

 DSM-management op Klantniveau (voorheen op Partnerniveau) 

1.3.2 Beheer e-mailgateway 

 De Email Gateway Manager zorgt voor een veilig communicatiekanaal tussen de e-mailclient en de 
mailserver, met behulp van een end-to-end SSL/TSL-versleuteling. 
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2 Compatibiliteit 

2.1 Ondersteunde browsers 

2.1.1 Browserversies voor volledige compatibiliteit met de portal 

Gebruik de portal met een browser van minimaal de volgende versie: 

 Windows 
o Internet Explorer  versie 9 
o Google Chrome  versie 35 
o Mozilla Firefox versie 30 

 Mac OS 
o Google Chrome  versie 35 
o Mozilla Firefox versie 15 
o Internet Explorer versie 6.1.1 

2.1.2 Oudere browserversies 

Bij gebruik van oudere browserversies worden mogelijk niet alle gegevens correct weergegeven.  
Beperkingen per browserversie: 

 Internet Explorer versie 8 voor Windows 
o Sommige widgets op het dashboard bevatten geen gegevens en afbeeldingen 
o De lay-out wordt niet correct weergegeven 
o Sommige configuratietabs op het apparaat bevatten geen gegevens 
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2.2 Ondersteunde mobiele besturingssystemen 

2.2.1 Overzicht compatibiliteit mobiele besturingssystemen 

  Android  
o Lollipop   versie 5.0 
o KitKat    versie 4.4 - 4.4.4 
o Jelly Bean   versie 4.1 - 4.3.1 
o Ice Cream Sandwich versie 4.0 - 4.0.4 
o Honeycomb  versie 3.0 - 3.2.6 
o Gingerbread  versie 2.3.3 - 2.3.7 

 De apparaten uit de aangegeven reeks zijn getest met Webroot® 1, Nitrodesk Touchdown™ 2, de MobiDM-app3 en 
de Afaria-app4. Webroot® en Nitrodesk Touchdown™ worden ondersteund op apparaten met een SD-kaart en 
MobiDM. 

  Apple iOS versie 5.1 tot 8.1.x 
* De apparaten uit de aangegeven reeks zijn getest met de MobiDM-app5 en de Afaria-app6. 

  Windows Phone 8 tot 8.1 
Apparaten getest met de MobiDM-app7 

  pro en standard Windows Mobile 6.5 
Pro-apparaten zijn getest met de Afaria-app 8 
Standard-apparaten zijn getest met de Afaria-app 9 

 
 Geen ondersteuning voor Windows Phone 7.x 
 Geen ondersteuning voor apparaten met oudere besturingssysteemversies dan in de lijst hierboven vermeld. 

  

                                                           
1 WebrootSecurityEngine versie 3.6.0.73 – heeft Android Gingerbread 2.3.3 of hoger nodig op een apparaat met 
minstens 3 MB vrije opslagruimte. 
2 Nitrodesk Touchdown™, nieuwste beschikbare versie in december 2014 
3 MobiDM-app voor Android 5.2 
4 SAP Afaria-app voor Android, nieuwste beschikbare versie (6.60.6621) en SAFE-apparaten MMEP v. 7.00.7350 
5 MobiDM-app voor iOS 5.2 
6 SAP Afaria-app voor iOS 6.60.6620.2 
7 MobiDM-app voor WinPhone 5.2 
8 SAP Afaria-app voor WM 7.0.6236.7 
9 SAP Afaria-app voor WM 7.0.6056.0 
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3 Lokalisatie 

De portalinterface en -documentatie zijn volledig gelokaliseerd in de volgende talen: 
 

  Amerikaans Engels 

  Nederlands 

  Duits 

  Portugees (Braziliaans) 

  Russisch 
 
Overzicht gelokaliseerde documenten: 
 

 Handleiding apparaataanmelding 

 Handleiding MobiDM App 

 Handleiding partnerportal 

 Handleiding klantenportal 

 Portalhandleiding voor gebruikers 

 Releaseopmerkingen (dit document) 

 Handleiding Windows Mobile 
 
Overige documenten, beschikbaar in het Engels: 
 

 Handleiding Beheer e-mailgateway 

 Handleiding voor portal-root 
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4 Documentatie 

Portalbeheerders krijgen toegang tot de portaldocumentatie via de  Documentatiewidget op de  Dashboard.  
Documenten worden automatisch van een bedrijfsnaam en -logo voorzien en zijn beschikbaar in pdf-formaat.  
 

 De portalhandleidingen zijn beschikbaar in Word-formaat (.docx) voor de root-gebruikers van de portal. 
Neem contact op met ondersteuning voor meer informatie. 
 
Documenten zijn beschikbaar afhankelijk van het loginniveau van de beheerder. 
 

4.1 Documenten voor deze portalversie 

Partnerbeheerder: 
 

 Handleiding apparaataanmelding 

 Handleiding MobiDM App 

 Beheer e-mailgateway 

 Handleiding partnerportal 

 Handleiding klantenportal 

 Portalhandleiding voor gebruikers 

 Releaseopmerkingen (dit document) 
 
Klantbeheerder: 
 

 Handleiding apparaataanmelding 

 Handleiding MobiDM App 

 Handleiding klantenportal 

 Portalhandleiding voor gebruikers 

4.2 Wijzigingen ten opzichte van de vorige portalversie 

Algemene wijzigingen: alle handleidingen hebben nu de nieuwe huisstijl van VeliQ.  
Inhoud: waar van toepassing is de inhoud aangepast naar aanleiding van wijzigingen. 
Grammatica en stijl: alle tekst met inhoudelijke veranderingen heeft nu een actieve stijl. In het algemeen zijn de zinnen 
korter en duidelijker. 
 
Specifieke veranderingen in de handleidingen: 

 APNS-certificaten:  
Dit document maakt nu deel uit van de Handleiding klantenportal hoofdstuk 13. 

 Nieuwe apps updaten  
Dit document maakt nu deel uit van de Handleiding MobiDM App. 

 Handleiding MobiDM's Hybrid-Cloudcomponenten:  
Het gedeelte over Directory Services Management maakt nu deel uit van de Handleiding partnerportal.  
Het gedeelte over het beheer van de e-mailgateway staat nu in een aparte handleiding: Beheer e-
mailgateway. 

 
 

 


