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

• Het toestel is nog niet geregistreerd in MDM 

• Het toestel dient voorzien te zijn van iOS versie 11 of hoger 

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

 

1. Instructies 
Let op: De screenshots in deze instructies zijn gemaakt op een toestel met iOS versie 

13.1.1. De namen en pictogrammen van sommigen componenten kunnen afwijken 
afhankelijk van iOS versie. 
De afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de instructies. De instructies zijn leidend.  
 

Afbeelding Instructie 

 

Stap 1: 
Open de App Store om de app te 

downloaden en installeren. 



 

 

Stap 2: 
Zoek naar bedrijfsportal of company 
portal (indien het toestel in het Engels is 
ingesteld). 
Kies voor Intune-bedrijfsportal en 

installeer de applicatie. 

 

Stap 3: 
Tik op openen zodra de applicatie 
geïnstalleerd is. 
Door het openen van deze applicatie wordt 
het enrollment (inschrijven) gestart. 



 

 

Stap 4: 
Start de bedrijfsportal app en log in met je 
Breman account.  Kies vervolgens voor 
Gereed / Volgende.  

 

Stap 5: 
Na het invullen van de loginnaam, 
controleert het systeem deze en zal de juiste 
aanmeldpagina worden geladen. 



 

 

Stap 6: 
Voer hier het wachtwoord van het 
opgegeven account in. 
Kies vervolgens voor aanmelden. 

 

Stap 7: 
Als de gegevens juist zijn ingevoerd, zal het 
systeem verbinding maken met de systemen 
van de organisatie en de juiste configuratie 
ophalen. 



 

 

Stap 8: 
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. 

 

Stap 9: 
De applicatie zal nu een overzicht tonen van 
de mogelijkheden die de organisatie krijgt bij 
het koppelen van het toestel. 
Onder het kopje “Mag niet” staat beschreven 

welke zaken Breman niet kan doen met het 
apparaat. Onder het kopje “Mag” 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 

– Email en Sms-berichten 

– Agenda 

– Contactpersonen 

– Documenten 

– Wachtwoorden 

– Foto’s of video’s 

– Bankgegevens 

• Wi-Fi naam 

• Locatie van apparaat 



 

 

Stap 10: 
Als volgende stap zal er een beheerprofiel 
gedownload worden, tik op Doorgaan om 
dit nu uit te voeren. 

 

Stap 11: 
Zodra het profiel gevonden is, zal er een 
melding verschijnen waarop toestemming 
wordt gevraagd voor het downloaden van dit 
profiel. 

Druk op Sta toe 



 

 

Stap 12: 
Het beheerprofiel is op het toestel 
opgeslagen en dient handmatig geïnstalleerd 
te worden. 
Apple hanteert deze methode om gebruikers 

bewust te maken van specifieke 
(beheer)activiteiten die op het toestel 
uitgevoerd worden. 
 
Tik op Sluit. 

 

Stap 13: 
Om het profiel te installeren dient de iOS 
instellingen app te worden geopend. 
Open deze Instellingen app. 



 

 

Stap 14: 
Op het hoofdmenu zal een extra kopje 
verschijnen, met de naam “Profiel 
gedownload”. 
Tik op “Profiel gedownload” 

 

Stap 15: 
Het profiel zal worden getoond en in het 
profiel zal staan dat deze ondertekend is 
door “Microsoft”. 
Tik op installeer. 



 

 

Stap 16: 
Deze melding verschijnt alleen als er een 
toegangscode op het toestel geconfigureerd 
staat. 
 

Om een profiel te mogen installeren, zal het 
apparaat vragen om de toegangscode. Dit is 
om zeker te zijn dat de eigenaar van het 
toestel de actie uitvoert. 
 
Voer je toegangscode in van het toestel. 

 

Stap 17: 
Het toestel zal nogmaals om bevestiging 
vragen om het profiel te installeren. 
 
Tik op Installeer 



 

 

Stap 18: 
iOS controleert van wie het profiel afkomstig 
is en vraagt of het certificaat van “Microsoft 
Intune” geïnstalleerd mag worden. 
 

Tik op Installeer om het certificaat te 
installeren. 
 
Dit is een standaard melding van iOS. Deze 
melding wil er op attenderen dat de 
beheerder (Microsoft Intune) toestemming 
krijgt om persoonlijke gegevens te 
verzamelen.  
 
Voor alle duidelijkheid; Breman kan dit niet. 
Breman krijgt geen toestemming om de 
persoonlijke gegevens te verzamelen. 
Breman krijgt alleen het recht om zakelijk 
data te verwijderen. 

 

Stap 19: 
iOS zal nogmaals vragen of je het certificaat 
vertrouwt. 
Tik op Vertrouw. 



 

 

Stap 20: 
Het profiel inclusief certificaat is nu 
geïnstalleerd. 
Tik op Gereed om de stap af te ronden. 

 

Stap 21: 
Het overzicht Apparaatbeheer, zal nu één 
regel tonen van Breman Beheer BV 
 
Sluit nu de instellingen app af 



 

 

Stap 22: 
We gaan nu verder met het bedrijfsportaal. 
Open de app “Bedrijfsportaal” 

 

Stap 23: 
Als alle stappen goed zijn gegaan, dan staan 
er nu 4 vinkjes en kan er op Gereed worden 
gedrukt. 



 

 

Stap 24: 
Om op de hoogte te blijven van meldingen 
uit het bedrijfsportaal, zal de app graag 
notificaties willen sturen. 
Deze notificaties kunnen o.a. bestaan uit: 

• Aankondiging voor wijzigingen in het toestel 

• Melding vanuit de systeembeheerder 

• Aankondiging van nieuwe applicaties 

 
Het is geadviseerd om deze notificaties in te 
schakelen. 
 
Tik op Ok 

 

Stap 25: 
Tik op “Sta toe” om de notificaties te 
accepteren 



 

 

Stap 26: 
Periodiek zal het systeem controleren of het 
toestel aan het beveiligingsbeleid voldoet. 
Mocht er een reden zijn dat het toestel niet 
voldoet aan het beleid, dan zal het aangeven 

wat er dient te worden gewijzigd. 
In het voorbeeld links geeft de applicatie aan 
dat het toestel geen (sterk) wachtwoord 
heeft. 
 
We sluiten nu de app en gaan weer naar het 
home screen. 

 

Stap 27: 
Binnen enkele seconden zal het systeem al 
melding geven dat de toegangscode 
gewijzigd dient te worden, omdat deze niet 
voldoet aan de voorwaarden. 

De code dient complexer te zijn dan enkel 
cijfers, daarom voldoet de huidige 
toegangscode niet. 
Wijzig de code en de inschrijving 
(enrollment) is voltooid! 



 

 

Stap 28: 
Kort na het installeren en koppelen van het 
apparaat, kan het voor komen dat er een 
aantal applicaties worden geïnstalleerd. 
Voor elk van deze applicaties wordt apart 

een bericht getoond. 
Tik op Installeer om de applicatie te 
installeren. 
 
Deze melding komt enkel voor bij niet 
beheerde toestellen die zakelijk eigendom 
zijn (scenario 1b). 

 
  



 

2. Bedrijfsapplicaties installeren 
Doormiddel van de Bedrijfsportal app is het mogelijk om applicaties te installeren die 
voor de medewerker beschikbaar zijn gesteld. 
Via deze instructie wordt uitgelegd hoe deze geïnstalleerd kunnen worden. 

Afbeelding Instructie 

 

Stap 1: 
Open de Bedrijfsportal om de apps te 
bekijken. 

 

Stap 2: 
Door linksonder op Apps te tikken, worden de 
Apps zichtbaar welke voor recent zijn 
toegevoegd aan de organisatie. 
 
Tik op “Alle apps weergeven” voor een 

compleet overzicht. 



 

 

Stap 3: 
In dit overzicht staan alle apps die 
beschikbaar zijn gesteld aan het apparaat en 
de medewerker. 
 

Tik op de gewenste applicatie, in ons 
voorbeeld 4PS Buitendienst en ga verder bij 
stap 8 
 
Staat de applicatie er niet tussen, vervolg 
dan bij stap 4 

 

Stap 4: 
Het kan zijn dat een applicatie niet in het 
overzicht staat omdat deze recent is 
toegevoegd. 
Scrol dan naar beneden en tik op 

“Bedrijfsportalwebsite” 
 



 

 

Stap 5: 
De bedrijfsportalwebsite wordt geopend en 
deze toont wederom de recent gepubliceerde 
applicaties. 
Tik op “Alle apps” 

 

Stap 6: 
In dit overzicht staan wederom alle 
applicaties, zoek in dit overzicht naar de 
gewenste applicatie. 
 

Mocht de applicatie ook hier niet bij staan, 
wacht dan 15 minuten. De applicatie is dan 
nog niet door alle systemen opgepakt. 



 

 

Stap 7: 
Tik op Installeren om de applicatie te 
installeren. 
 
Vervolg de stappen bij stap 10 

 

Stap 8: 
Meer informatie over de app zal worden 
getoond. 
 
Tik op “Installeren” 



 

 

Stap 9: 
De installatie zal worden aangevraagd en na 
enkele seconden zal een melding verschijnen 
om de installatie te starten 

 

Stap 10: 
De gekozen applicatie zal worden 
aangeboden. 
 
Tik op Installeer om de installatie te 

starten. 

 
 

 


