Samsung Enterprise Edition 2019
En helhedsløsning til virksomhedens mobiltelefoni
Samsung Enterprise Edition 2019 er navnet på Samsungs virksomhedstilpassede mobiler.
Samsung Enterprise Edition forenkler håndteringen af virksomhedens mobiler og gør det
muligt at bruge dem endnu mere produktivt og effektivt. Mobilerne har flere administrationsmuligheder og regelmæssige sikkerhedsopdateringer i fire år*, som er længere end
standarden for mobiler, der sælges direkte til privatpersoner. Desuden gør vi det nemmere
både at konfigurere og administrere virksomhedens mobiler. Samsung Enterprise Edition
giver mere tid til at arbejde.

1. Sikkerhedsopdateringer i produktets levetid
I Enterprise Edition medfølger sikkerhedsopdateringer i mindst fire år.
Telefon

Adgang til opdateringer

Samsung Galaxy A8
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy XCover 4S

Månedlige sikkerhedsopdateringer t.o.m. januar 2021, kvartalsvise sikkerhedsopdateringer t.o.m. januar 2022.
Månedlige sikkerhedsopdateringer t.o.m. marts 2022, kvartalsvise sikkerhedsopdateringer t.o.m marts 2023.
Kvartalsvise sikkerhedsopdateringer t.o.m april 2023.
Kvartalsvise sikkerhedsopdateringer t.o.m juli 2023.

2. To års garanteret adgang til enhederne
Enhederne i Samsung Enterprise Edition 2019 vil være tilgængelige i mindst to år*. Det gør, at virksomheden altid har adgang til de enheder, den har udvalgt, og kan bestille flere, hvis den ekspanderer. Det effektiviserer, forenkler håndteringen
og gør det nemmere at holde styr på alle de mobile enheder.

3. Helhedsløsning til firmwarehåndtering med E-Fota on MDM
Med E-FOTA on MDM er det både hurtigt og nemt at installere firmware på alle de registrerede mobile enheder.
Denne løsning kan anvendes sammen med en række forskellige MDM-løsninger (Mobile Device Management).
Det giver følgende fordele:
• Maksimal brugervenlighed
• Effektiv administration		

• Styr på firmwareopdateringer
• Obligatoriske opdateringer kan planlægges ind

4. Knox Configure muliggør behovstilpasning
Knox Configure gør det muligt at tilpasse den enkelte mobil til brugerens behov og arbejdsmåde på en rationel måde.
Fordelene ved dette er:

Nem installation
”direkte fra æsken”

Behovstilpasset
anvendelse

* Gælder fra mobilens globale lanceringsdato.

Skræddersyet
software

Omfattende konfigurationsmuligheder

Samsung Enterprise Edition 2019
En helhedsløsning til virksomhedens mobiltelefoni

Fordele ved E-FOTA on MDM

Fordele ved Knox Configure

Med E-FOTA er det både hurtigt og nemt at
installere firmware på alle virksomhedens mobiler.
E-FOTA kan anvendes sammen med en række
forskellige MDM-løsninger.
Det giver følgende fordele:

Med softwaren Knox Configure kan man
administrere mange mobiler enheder samtidig
pr. distance. Det går både hurtigt og nemt via
webportalen Knox Configure. Fordelene er følgende:

Maksimal brugervenlighed
• Kan integreres helt i eksisterende MDM-løsning.
• Håndteringen af de mobiler enheder bliver enklere.
• Integreret håndtering gør brugen effektiv og smidig.
Styr på firmwareopdateringer
• Bestem selv, hvilken firmware du vil installere,
og hvornår.
• Garanterer stabilitet, kompatibilitet og kontinuitet.
Effektiv administration
• Planlæg opdateringer når det passer virksomheden.
• Minimer tidsspild på håndtering og afbrydelser.
Obligatoriske opdateringer kan planlægges
• Installer obligatoriske opdateringer på alle telefoner,
så de er ens og kompatible.
• Minimer sikkerhedsrisici ved at installere de seneste
opdateringer.

Nem installation ”direkte fra æsken”
• Brugervenlig installation.
• Indstillingerne installeres via webportalen
Knox Configure.
• Grundindstillingerne kan behovstilpasses
Skræddersyet software
• Profiltilpasset brug.
• Personligt tilpasset startside.
Behovstilpasset brug
• Funktioner i kiosk-tilstand.
• Hard- og software kan konfigureres efter behov.
• Enheden kan indstilles, så den kun kan anvendes
til ét formål.
Omfattende konfigurationsmuligheder
• Bestem selv, hvilke tilslutningsmuligheder der skal
findes, f.eks. WiFi og Bluetooth-tilslutning.
• Det er nemt at indføre regler for brug af enheden.

Besøg samsungknox.com for mere information om vores Knox-løsninger

Samarbejdspartnere E-FOTA on MDM
Samsung samarbejder med en række velrenommerede MDM-leverandører og udvider til stadighed sit samarbejdsnet. E-FOTA on MDM kan i øjeblikket anvendes sammen med:
BlackBerry UEM, Citrix, FAMOC by FancyFon, IBM MaaS360, MobileIron, Proget MDM,
Samsung Knox Manage, Samsung SDS EMM og SOTI MobiControl.

Sænk omkostningerne med
Enterprise Edition
Enterprise Edition inkluderer licensomkostningerne til
Knox Configure og E-FOTA i hele produktets levetid.
Det sparer penge. Men da alle enheder håndteres
samtidig, sparer man også meget i administrationsog installationsomkostninger.

Tilgængelighed
Samsungs Enterprise Edition-smartphones kan
kun købes hos Samsungs godkendte partnere.
Fordelene ved Enterprise Edition kan kun
garanteres på mobile enheder, som er købt hos en
nordisk forhandler og i original stand. Vil du vide
mere om mulighederne og fordelene ved Samsungs
Enterprise Edition? Så kontakt din Samsungforhandler for personlig rådgivning.

