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1. Welkom in MobiDM
In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een Windows Mobile-apparaat kunt
uitrollen in een paar eenvoudige stappen. Hierdoor is het mogelijk om het toestel te beheren via
de MobiDM portal.

Om het apparaat aan de MobiDM portal te koppelen, zal er extra software moeten worden
geïnstalleerd. Dit is de Afaria app. Deze handleiding geeft een stap voor stap overzicht van de
stappen die moeten worden genomen om Afaria te installeren op het apparaat.

1.1. Windows Mobile Pro en Standard
Er zijn twee versies van Windows Mobile beschikbaar. Een toestel met een Touch screen is in de
meeste gevallen een Windows Mobile Pro-toestel. Een toestel zonder Touch screen zal in de
meeste gevallen een Windows Mobile Standard-toestel zijn. Om het onderscheid te kunnen
maken tussen deze versies verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing van het toestel.

2. Uitrollen van het toestel
Voordat het toestel beheert kan worden dient deze uitgerold te worden. De beheerder stuurt een
SMS-bericht of een e-mail met daarin een link naar de benodigde software. Dit bericht bevat
tevens een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn nodig tijdens het uitrolproces.

2.1. Installatie van de software
Open het SMS bericht of e-mail en klik op de link. Na het klikken op de link zal de browser starten
met de installatie pagina. Het is ook mogelijk om handmatig deze link te openen. Dit kan gedaan
worden door te gaan naar http://[bedrijfsnaam].mobidm.com/start/. Vul de juiste bedrijfsnaam in
om de link te gebruiken.
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Dit opent de uitrolpagina. Log in met de inloggegevens die u eerder heeft ontvangen van de
administrator.

Een bevestiging scherm wordt geopend. Klik op “Ja” om te beginnen met het downloaden van
de software.
Wanneer de download voltooid is, zal Windows Mobile vraagt om de installatie van de app te
bevestigen. Kies "Ja" om de installatie voort te zetten.

Na de installatie van de app zal Windows Mobile vragen om het toestel opnieuw op te starten.
Hierdoor zal de installatie van de Afaria app worden voltooid.
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Open de Afaria app. Het startscherm zal worden weergegeven op het toestel. Het is nu mogelijk
om een verbinding met de MobiDM portal te maken. Klik op "Connect". Voer uw inloggegevens
in en kies voor “Ok”.

De verbinding wordt nu opgesteld. Tijdens dit proces zal de Afaria app vragen om de
inloggegevens. De beheerder heeft deze gegevens reeds al verzonden. Vul deze in en klik op
"Ok".

Belangrijk: Het kan enige tijd duren voordat het scherm waarin u wordt gevraagd om uw
wachtwoord in te voeren naar voren komt.

3. Beveiliging
Als de beheerder een beveiligingsniveau heeft ingesteld, zal het apparaat vragen om een nieuw
wachtwoord in te voeren wanneer het toestel opnieuw wordt gestart. Dit is een ander wachtwoord
dan dat tijdens de installatie van Afaria is gebruikt. Dit wachtwoord is vereist wanneer u het
apparaat opnieuw opstart of na dat deze is vergrendeld. Behalve voor beveiliging niveau 0, zal
uw wachtwoord 4 tot 8 tekens moeten bevatten. (Zie het onderstaande tabel). Afhankelijk van het
beveiligingsniveau van het wachtwoord zal deze om de 60 of 90 dagen moeten worden verlengd.
De laatste vijf wachtwoorden worden onthouden en kunnen niet opnieuw worden gebruikt.

4. Applicaties
De beheerder kan ook toepassingen naar het toestel van de gebruiker distribueren. Hij kan
bepalen of deze toepassingen op de achtergrond geïnstalleerd worden of dat ze toestemming
van de gebruiker nodig hebben voor de installatie.
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