AM MATCH WERKT MAKKELIJKER
MET OPLOSSINGEN VAN SAMSUNG EN BTC

Leerbedrijf AM match wil zijn medewerkers zo

Makkelijker en sneller werken

makkelijk en veilig mogelijk laten werken. Gemak en

Op advies van BTC koos AM match voor de Samsung

veiligheid zijn dan ook leidend in de keuze voor

Galaxy A50 als Enterprise Edition. Aad: “BTC wees

zakelijke smartphones. Onlangs koos de organisatie

ons op de voordelen die de Enterprise Edition-variant

voor de Galaxy A50 als Enterprise Edition. Aad van

biedt ten opzichte van de reguliere versie. De

Abswoude, manager bedrijfsvoering binnen AM

devices ontvangen langer securityupdates, zodat ze

match, vertelt hoe deze oplossing zijn collega’s

veilig blijven. We hoeven ze daardoor minder snel te

makkelijker laat werken.

vervangen. Dat scheelt natuurlijk ook in de kosten.”

Vertrouwde keuze
“We werken veel met privacygevoelige gegevens”,
vertelt Aad. “Die willen we veilig houden. Daarom
kozen we eerder al voor Samsung-devices. Deze
bieden sterke basisbeveiliging en het beheer is
eenvoudig. Verder gaan ze lang mee en werken ze
zonder problemen. Toen we konden kiezen voor
nieuwe smartphones was de keuze voor Samsung
niet zo’n moeilijke.”
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“We hebben geen eigen
IT-afdeling. Daarom willen we
beheer zo simpel mogelijk
houden.”

Devices ook privé te gebruiken

Snel aan de slag dankzij BTC

“Onze collega’s mogen de nieuwe smartphones ook

“De overstap moest zo makkelijk mogelijk verlopen.

privé gebruiken. Dat is makkelijk omdat er twee

BTC ondersteunde ons hierin. Zij hebben alle

simkaarten in de Galaxy A50 kunnen”, vertelt Aad.

toestellen vooraf geconfigureerd. Dat is inclusief het

“Zo kun je zakelijk en privégebruik makkelijk van

voorinstalleren van zakelijke apps, zoals Office 365

elkaar scheiden. Via de beheeroplossing Samsung

en WhatsApp for Business. Daarmee bespaarden

Knox hebben we wachtwoordgebruik verplicht

we veel tijd. We hebben de devices vervolgens

gesteld, zodat data niet toegankelijk is voor anderen.

uitgedeeld met een korte gebruikershandleiding.

En mocht er toch wat gebeuren, dan kunnen we de

Onze collega’s konden meteen aan de slag.”

toestellen op afstand wissen.”

Vereenvoudigd beheer met Samsung Knox

In één keer klaar voor de toekomst

“We hebben geen eigen IT-afdeling. Daarom willen

Met het gebruiksvriendelijke toestel en Samsung

we beheer zo simpel mogelijk houden”, zegt Aad.

Knox beschikt AM match over een oplossing die

“Ook dat is mogelijk met de Enterprise Edition-

precies bij de wensen aansloot. “Aan alle

toestellen. Je krijgt hierbij namelijk gratis licenties

voorwaarden is voldaan; de toestellen gaan lang

voor de beheeroplossingen Knox Configure en

mee, we kunnen ze makkelijk beheren en onze data

E-FOTA. Via Knox Configure rollen we instellingen

is veilig. Dankzij BTC konden we de toestellen

snel uit naar alle devices tegelijk. Dankzij een aparte

meteen inzetten. We zijn dan ook erg content met

Knox Manage-licentie kunnen we ze eenvoudig op

deze totaaloplossing en samenwerking”, sluit Aad af.

afstand beheren. Precies wat we wilden.”
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