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Randvoorwaarden
Om een apparaat te kunnen registreren in MDM dient het aan de volgende voorwaarden
te voldoen:

1.

•

Het toestel is nog niet geregistreerd in MDM

•

Het toestel dient voorzien te zijn van Android 7.0 of hoger

•

Er dient internet verbinding actief te zijn op het toestel (Wi-Fi of via 4G)

Instructies MDM-2 Android

Let op: De screenshots in deze instructies zijn gemaakt op een toestel met Android
versie 10. De namen en pictogrammen van sommigen stappen kunnen afwijken
afhankelijk van de Android versie en type apparaat.
De afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de instructies. De tekstuele instructies zijn
leidend.
Afbeelding

Instructie
Stap 1:
Open de Google Play Store om de app te
downloaden en installeren.

Stap 2:
Tik boven in de zoekbalk om te zoeken naar
een app

Stap 3:
Zoek naar bedrijfsportal of company portal
(indien het toestel in het Engels is ingesteld).
Kies voor Microsoft-bedrijfsportal in de
zoekresultaten

Stap 4:
Tik op Installeren om de app te installeren

Stap 5:
Nadat het downloaden en installeren voltooid
is, kan gekozen worden voor “Openen”
Tik op openen om de applicatie te starten.

Stap 6:
Na het openen van de applicatie, dient er
gekozen te worden voor Aanmelden

Stap 7:
Een loginscherm verschijnt. Log hierop in met
het Breman account van de medewerker die
de telefoon uiteindelijk gaat gebruiken.
Kies vervolgens voor Gereed / Volgende.

Stap 8:
Voer hier het wachtwoord van het
opgegeven account in.
Kies vervolgens voor aanmelden.

Stap 9:
Als de gegevens juist zijn ingevoerd, zal het
systeem verbinding maken met de systemen
van de organisatie en de juiste configuratie
ophalen.

Stap 10:
Zodra de gegevens zijn opgehaald, zal de
afbeelding links verschijnen.
Om het apparaat te kunnen koppelen, dienen
er enkele stappen te worden uitgevoerd.
Tik op Beginnen om de stappen te doorlopen.

Stap 11:
De applicatie zal nu een overzicht tonen van
de mogelijkheden die de organisatie krijgt bij
het koppelen van het toestel.
Onder het kopje “kan nooit zien” staat
beschreven welke zaken Breman niet kan doen
met het apparaat. Onder het kopje “kan zien”
staan de onderdelen waar Breman wel inzicht
in heeft.
Tik op Doorgaan
Let op: Breman kan nooit zien:
• Alles in de privé omgeving
• Gebruik van apps
• Inhoud van apps
– Facebook, WhatsApp berichten
– Oproep- en web-geschiedenis
– E-mail en Sms-berichten
– Agenda
– Contactpersonen
– Documenten
– Wachtwoorden
– Foto’s of video’s
– Bankgegevens
• Wi-Fi naam
• Locatie van apparaat

Stap 12:
Er dient een werkprofiel te worden
aangemaakt, zodat privé en zakelijke
informatie gescheiden blijft.
Het apparaat neemt daarom de eerste stappen
om dit werkprofiel te maken.

Stap 13:
Er wordt gevraagd of u akkoord gaat met het
aanmaken van een apart werkprofiel.
Tik op Bevestigen

Stap 14:
Het werkprofiel wordt aangemaakt.
Alle applicaties die onderdeel uitmaken van dit
werkprofiel, zijn te herkennen aan het
koffertje onderaan de applicaties.

Stap 15:
Na het instellen van het werkprofiel, zal de
applicatie opnieuw worden gestart maar nu
vanuit het Werkprofiel.
Onderin de afbeelding staat nu een koffertje
bij de applicatie om het verschil te laten zien.

Stap 16:
In de tussentijd gaat het systeem verder met
het verbinden naar de omgeving om te melden
dat er een werkprofiel is en haalt de informatie
op voor de volgende stap.

Stap 17:
Nu het werkprofiel is aangemaakt, kan deze
worden geactiveerd op het toestel.
Tik op Doorgaan

Stap 18:
Het apparaat zal nu daadwerkelijk
geregistreerd worden in de omgeving.

Stap 19:
Het apparaat wordt gekoppeld aan de
omgeving van Breman

Stap 20:
Nadat het gekoppeld is aan de omgeving,
komen er nieuwe instellingen door welke
verwerkt worden op het apparaat.

Stap 21:
Nadat ook deze stap is voltooid, zijn alle
instellingen verwerkt.
Tik op GEREED om het proces af te ronden.

Stap 22:
Nadat de koppeling is gelukt, zal het
apparaten venster verschijnen.
In dit overzicht staan alle apparaten gekoppeld
die in bezit zijn. Dit kunnen dus één of
meerdere apparaten zijn.
Een uitroepteken achter het toestel betekent
dat deze nog niet voldoet aan de voorschriften
van de organisatie.
Tik op het toestel of het belletje rechtsboven
op het scherm

Stap 23:
Zoals in de afbeelding te zien is, voldoen
enkele apparaat instellingen nog niet aan de
voorwaarden.
Tik op de melding om te zien wat er veranderd
dient te worden.

Stap 24:
In dit voorbeeld is te zien dat het ingestelde
wachtwoord niet voldoet aan de eisen.
Door op de melding te tikken kan er meer
informatie worden opgevraagd.

Stap 25:
Ook zullen er meldingen in de notificatiebalk
zichtbaar worden. Door met de vinger van
boven naar beneden te vegen op het scherm,
verschijnt deze notificaties balk.
In dit voorbeeld is te zien dat er o.a. nog een
werkprofiel code ingesteld dient te worden.
Door op de melding te tikken, kan het
probleem worden opgelost.

Kort na het installeren en koppelen van het apparaat, kan het voorkomen dat
er een aantal applicaties standaard worden geïnstalleerd. Dit is afhankelijk
van je functie en apparaat.

2.

Bedrijfsapplicaties installeren

Het is op Android apparaten noodzakelijk om de apps te installeren volgens de
onderstaande instructies. Apps die al geïnstalleerd zijn voordat MDM-2 op het apparaat
is gezet, moeten opnieuw via onderstaande instructies geïnstalleerd worden.
Afbeelding

Instructie
Stap 1:
Open de Play Store binnen het Werk
profiel

Stap 2:
In deze zakelijk Google Play Store worden
alle applicaties getoond die aan de
medewerkers worden aangeboden vanuit de
zakelijke omgeving.
Selecteer een applicatie om deze te
installeren.

