Samsung Enterprise Edition 2018
De totaaloplossing voor uw zakelijke mobiele telefonie

Speciaal voor de zakelijke markt heeft Samsung haar premium smartphones beschikbaar gemaakt als Enterprise Edition (EE). U profiteert kosteloos
van uitgebreide beheermogelijkheden en drie of vier jaar lang securityupdates. Met Samsung Enterprise Edition waarborgt u de productiviteit en
continuïteit van uw organisatie.
Met deze alles-in-één-dienst bent u - voor een langere periode dan de standaard in de markt - verzekerd van veilig gebruik en eenvoudig beheer. De
uitrol en het beheer van de smartphones wordt bovendien sterk vereenvoudigd, waardoor u veel minder tijd kwijt bent aan deze taken.

1. Meerjarige support en updates
De EE-toestellen worden minimaal drie jaar voorzien van maandelijkse security- en firmware-updates:
Toestel

Beschikbaarheid updates

Samsung Galaxy S9

Maandelijkse security- en firmware-updates t/m maart 2021, gevolgd door kwartaalupdates t/m maart 2022.

Samsung Galaxy S8

Maandelijkse security- en firmware-updates t/m maart 2021, gevolgd door kwartaalupdates t/m maart 2022.

Samsung Galaxy A8

Maandelijkse security- en firmware-updates t/m januari 2021, gevolgd door kwartaalupdates t/m januari 2022.

Twee jaar gegarandeerde beschikbaarheid van devices
Na het eerste moment van introductie blijven alle Samsung EE-toestellen minstens twee jaar beschikbaar. Zo bent u verzekerd van de beschikbaarheid
van het gekozen device. Dit stelt u in staat toestellen bij te bestellen, bijvoorbeeld bij groei van uw organisatie. Dit verzekert u van continuïteit en
optimale grip op uw mobiele omgeving.

2. Gebruiksvriendelijk totaalbeheer met E-FOTA on MDM
Via E-FOTA* on MDM rolt u snel en eenvoudig firmware uit naar alle gekoppelde devices. U kunt deze toepassing gebruiken in combinatie
met een groot aantal verschillende Mobile Device Management (MDM)-oplossingen. Hiermee ervaart u de volgende voordelen:

Optimaal gebruiksgemak

Grip op uw firmware-updates

Effectief tijdsbeheer

Stel verplichte updates in

* Enterprise Firmware over The Air

3. Personalisatiemogelijkheden via Knox Configure
De Knox Configure-software maakt de personalisatie van devices op gebruiksvriendelijke wijze mogelijk. U profiteert hierbij van:

Eenvoudige

Gebruik voor

out-of-the-box

specifieke

set-up

toepassingen

Uitgebreide
Software op maat

configuratiemogelijkheden
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De voordelen van E-FOTA on MDM

De voordelen van Knox Configure

Via E-FOTA rolt u snel en eenvoudig firmware uit naar alle

Met de Knox Configure-software kunt u een groot aantal

gekoppelde devices. U kunt E-FOTA gebruiken in combinatie

mobiele devices op afstand integraal beheren. Dat werkt

met een groot aantal verschillende MDM-oplossingen. Hiermee ervaart u

heel eenvoudig via de Knox Configure webportal. Dat biedt de

de volgende voordelen:

volgende voordelen:

Optimaal gebruiksgemak

Eenvoudige out-of-the-box set-up

• Volledige integratie met uw bestaande MDM-oplossing

• Gebruiksvriendelijke installatie

• Versimpeld beheer van uw mobiele devices

• Integrale uitrol van instellingen via de Knox Configure-webportal

• Rechtlijnigheid en compliancy door integraal beheer

• Mogelijkheid tot bedrijfsspecifieke basisinstellingen

Grip op uw firmware-updates

Software op maat

• Bepaal zelf wanneer en welke firmwareversie u uitrolt

• Gepersonaliseerde gebruikservaring

• U bent verzekerd van stabiliteit, compatibiliteit en continuïteit

• Gepersonaliseerd homescreen

Effectief tijdsbeheer

Gebruik voor specifieke toepassingen

• Plan updates in wanneer het ú uitkomt

• Professionele Kiosk mode-mogelijkheden

• Minimaliseer beheermomenten en downtime

• Mogelijkheid tot het specifiek configureren van hardware en software
• Configureer het toestel tot single purpose device

Stel verplichte updates in
• Rol verplichte updates uit voor een rechtlijnige mobiele omgeving

Uitgebreide configuratiemogelijkheden

• Minimaliseer beveiligingsrisico’s door de uitrol van up-to-date

• Bepaal zelf welke verbindingsmogelijkheden toegestaan zijn,

systeemversies en patches

zoals wifi- en Bluetooth-connectiviteit
• Flexibele mogelijkheden voor het uitrollen van device policies

E-Fota on MDM-samenwerkingspartners
Samsung werkt samen met verschillende toonaangevende MDMleveranciers, en blijft voortdurend nieuwe partners toevoegen. E-FOTA on
MDM kan worden gekoppeld met:
Citrix

IBM

Samsung Knox Manage

SOTI

Famoc

MobileIron

Samsung SDS EMM

VMware Airwatch

Bespaar kosten met Enterprise Edition
Doordat licentiekosten van Knox Configure en E-FOTA komen te vervallen bespaart u direct 2 x 10 euro per device per jaar. Bovendien bespaart u via
deze integrale beheeroplossingen aanzienlijk op uw beheer- en uitrolkosten.

Beschikbaarheid
De Samsung Enterprise Edition-smartphones zijn exclusief verkrijgbaar bij de Samsung Managed Partners. De voordelen van Enterprise Edition kunnen
alleen gegarandeerd worden voor origineel Nederlandse toestellen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van Samsung Enterprise
Edition? Neem dan vandaag nog contact op met uw Samsung-reseller voor advies op maat.

