
Samsung Enterprise Edition 2019

Samsung Enterprise Edition 2019 är benämningen på Samsungs företagsanpassade  
mobiler. Samsung Enterprise Edition förenklar hanteringen av företagets mobiler och gör 
det möjligt att använda mobilerna ännu mer produktivt och effektivt. Mobilerna har fler 
administrationsmöjligheter och regelbundna säkerhetsuppdateringar i fyra år* vilket  
är längre än vad som är standard för mobiler som säljs direkt till privatpersoner.  
Dessutom gör vi det enklare att både konfigurera och administrera företagets mobiler. 
Samsung Enterprise Edition skapar mer tid för jobb.  

1. Säkerhetsuppdateringar under produktens livstid
I Enterprise Edition ingår säkerhetsuppdateringar i minst fyra år.

 
Telefon Tillgång till uppdateringar 

Samsung Galaxy A8 Månadsvisa säkerhetsuppdateringar t.o.m januari 2021, kvartalsvisa säkerhetsuppdateringar t.o.m januari 2022.
Samsung Galaxy S10e Månadsvisa säkerhetsuppdateringar t.o.m mars 2022, kvartalsvisa säkerhetsuppdateringar t.o.m mars 2023.

Fler lanseringar kommer under 2019

2. Två års garanterad tillgång till enheterna
Enheter i Samsung Enterprise Edition 2019 finns tillgängliga i minst två år*. Det gör att företaget alltid har tillgång  
till de enheter man valt ut och kan beställa fler enheter om företaget expanderar. Det effektiviserar och underlättar  
också hanteringen och gör det enkelt att hålla koll på alla mobila enheter.

3. Helhetslösning för firmwarehantering med E-Fota on MDM 
Med E-FOTA on MDM går det snabbt och enkelt att installera firmware på alla registrerade mobila enheter.  
Denna lösning kan användas tillsammans med en rad olika MDM-lösningar (Mobile Device Management).  
Det ger följande fördelar:
• Maximal användarvänlighet • Koll på firmware-uppdateringar
• Tidseffektiv administration • Obligatoriska uppdateringar kan planeras in

4. Knox Configure möjliggör behovsanpassning
Knox Configure gör det möjligt att anpassa mobiler till användarnas behov och arbetssätt på ett rationellt sätt.  
Fördelarna med detta är:

En helhetslösning för företagets mobiltelefoni

Omfattande möjligheter 
till konfiguration

Behovsanpassad  
användning

Enkel installation  
”direkt ur kartongen”

Skräddarsydd  
programvara

* Gäller från mobilens globala lanseringsdatum.



Fördelarna med E-FOTA on MDM
Med E-FOTA går det snabbt och enkelt att  
installera firmware på alla företagets mobiler.  
E-FOTA kan användas tillsammans med en rad  
olika MDM-lösningar. Det ger följande fördelar:

Maximal användarvänlighet
• Kan integreras helt i befintlig MDM-lösning.
• Hanteringen av de mobila enheterna blir enklare.
• Integrerad hantering gör användningen effektiv  
 och smidig.

Koll på firmware-uppdateringar
• Bestäm själva vilken firmware du vill installera,  
 och när.
• Garanterar stabilitet, kompatibilitet och kontinuitet.

Tidseffektiv administration
• Planera in uppdateringar när det passar företaget.
• Minimera tidsspillan på hantering och avbrott.

Obligatoriska uppdateringar kan planeras in
• Installera obligatoriska uppdateringar på alla  
 telefoner så att de är enhetliga och kompatibla.
• Minimera säkerhetsrisker genom att installera  
 de senaste uppdateringarna.

Fördelarna med Knox Configure
Med programvaran Knox Configure kan man  
samtidigt administrera många mobila enheter på  
distans. Det går väldigt smidigt via webb-portalen 
Knox Configure. Fördelarna är följande:

Enkel installation ”direkt ur kartongen”
• Användarvänlig installation.
• Inställningarna installeras helt via  
 webbportalen Knox Configure.
• Grundinställningarna kan behovsanpassas.

Skräddarsydd programvara
• Profilanpassad användning.
• Personligt anpassad startsida.

Behovsanpassad användning
• Funktioner i kiosk-läge.
• Maskinvara och programvara kan  
 konfigureras efter önskemål.
• Enheten kan ställas in så att den bara kan  
 användas för ett enda ändamål.

Omfattande konfigurationsmöjligheter
• Bestäm själv vilka anslutningsmöjligheter som  
 ska finnas, t.ex. wifi- och Bluetooth-anslutning.
• Det är enkelt att införa regler för enhetens  
 användning.

Samarbetspartners E-FOTA on MDM
Samsung samarbetar med flera betydelsefulla MDM-leverantörer, och utökar ständigt sitt samarbetsnät.  
E-FOTA on MDM kan i nuläget användas med:

BlackBerry UEM, Citrix, FAMOC by FancyFon, IBM MaaS360, MobileIron, Proget MDM,  
Samsung Knox Manage, Samsung SDS EMM, SOTI MobiControl.

Sänk kostnaderna med  
Enterprise Edition
I Enterprise Edition ingår licenskostnaderna för  
Knox Configure och E-FOTA under produktens hela 
livstid, det spar pengar. Men genom att alla enheter 
hanteras samtidigt sparar man också mycket i  
administrations- och installationskostnader.

Tillgänglighet
Samsungs Enterprise Edition-smartphones kan  
bara köpas hos Samsungs godkända partners.  
Fördelarna med Enterprise Edition kan bara  
garanteras på mobila enheter inköpta hos nordiska 
återförsäljare och i originalskick. Vill du veta mer  
om möjligheterna och fördelarna med Samsungs 
Enterprise Edition? Ta i så fall kontakt med din  
Samsung-återförsäljare för personlig rådgivning.

Samsung Enterprise Edition 2019
En helhetslösning för företagets mobiltelefoni

Besök samsungknox.com för mer information om våra Knoxlösningar


